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LIPIŃSKI Br.: Rozmowa z prof. Janem Skorupą — nie tylko o suwal
skich złożach rud żelaza. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 1 s. 1
W formie interesującej rozmowy przedstawione zostały dzieje odkrycia rud
żelaza na Suwalszczyznie. Omówiono genezę rozpoczęcia badań, proces rozpo
znania złóż, stosowane metody i narzędzia a także sprawę osobistego zaanga
żowania badacza jako jednego ze źródeł sukcesu.

LinsenbARTH a.: Globalne systemy teledetekcji satelitarnej. Prz. Geod.
R. 50: 1978 nr 1 s. 3

Omówiono: początki teledetekcji satelitarnej, urządzenia rejestrujące na sateli
tach, telemetryczne przekazywanie danych z satelity oraz naziemny odbiór
danych. Podano dane o satelitach amerykańskich oraz dane dotyczące pro
jektu europejskiego satelity teledetekcyjnego.

KASOWICZ J.: Jak zwiększyć eksport szarych komórek?. Prz. Geod.
R. 50: 1978 nr 1 s. 9
Przedstawiono znaczenie eksportu usług geodezyjno-kartograficznych, podając
podstawowe dane dotyczące doświadczeń Polski w tej dziedzinie. Omówiono
możliwości rozwoju tego eksportu oraz poczynania, które są niezbędne dla
zwiększenia liczby geodezyjnych prac eksportowych.

GALIŃSKI J.: Podstawowe zasady i formy sterowania jakością produkcji
w Państwowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym. Prz.
Geod. R. 50: 1978 nr 1 s. 11
Fodano zasady i formy sterowania jakością produkcji w Państwowym Przed
siębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym. Ich podstawą jest rozbudowanie sa
mokontroli i kontroli oraz ścisłe przestrzeganie instrukcji dotyczącej jakości
produkcji. Organizacyjnym wyrazem dbałości przedsiębiorstwa o jakość pro
dukcji jest utworzenie specjalnego działu sterowania jakością produkcji.

KŁOBUKOWSKI B.: Sieci triangulacyjne i Poligonotriangulacyjne du
żych aglomeracji miejskich — na przykładzie sieci województwa sto
łecznego warszawskiego. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 1 s. 13
Podano podstawowe dane dotyczące kierunków unowocześnienia sieci triangu
lacyjnych na terenie dużych aglomeracji miejskich. Przedstawiono założenia
metody Poligonotriangulacji, opracowanej w Państwowym Przedsiębiorstwie Geo
dezyjno-Kartograficznym i zastosowanej już w praktyce, na obszarze aglome
racji miasta stołecznego Warszawy.

BOJAR Z.: Ewidencja gruntów a mapa zasadnicza. Prz. Geod. R. 50:
1978 nr 1 s. 16
Autor omawia dwa zasadnicze elementy ewidencji gruntów w Polsce, a mia
nowicie: granice własności i powierzchnie. Przedstawia również swoje propo
zycje odnośnie do sposobów powiązania istniejącej ewidencji gruntów z wykony
waną obecnie mapą zasadniczą kraju.

JAGIELSKI A.: Zachowanie zgodności danych ewidencji gruntów po
dokonania podziału powierzchniowego. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 1 s. 18
Autor przeprowadza analizę zagadnienia zgodności danych ewidencji gruntów
w wypadku przeprowadzenia podziału powierzchniowego. Jako sposób rozwią
zania problemu proponuje wyrównanie pól, analizując jednocześnie wybór me
tody tego wyrównania.

MOŚCICKI G.: Postępowanie w sprawach o uregulowanie własności
gospodarstw w trybie administracyjnym. Część ΙΠ — Decyzje uwłasz
czeniowe. Prz. Geod. R 50: 1978 nr 1 s. 20
Autor w sposób szczegółowy analizuje zagadnienia decyzji uwłaszczeniowych,
związanych z postępowaniem w sprawach o uregulowanie własności gospodarstw
w trybie administracyjnym. W szczególności omówione zostały treść i charak
ter decyzji oraz skutki prawne podjętych decyzji.

ΛMΠMHBCKM B.: MHτepβbio y πpoφeccopa HHa Cκopy∏bi ne TOJibKO
no BonpocaM CyBajibCKHX Mecτ0p0Jκ3eHM∏ xtejιe3H0H pyjibi. Prz. Geod.

Γ. 50:1978 Ns I cτp.

B φopMe MHTepecHOro pa3r0B0pa πpeflcτaβJieHθ ncτopmo oτκpbiτ∏H xtepyjjbi b CyBajibcκθM. OGcyxtfleHO reHe3MC Hauajia MCCJieflOBaHMH, πpoμecc pac∏03naιiMH 3aj1exteM, πpMMeιiHeMbie Meτojibi μ 060pyflθBa∏Me, a τaκxte Bonpocbi coδcτBeHHoro yBejiMueiiMH MCCjιcflθBaτeJia
κaκ OflHoro c mctouhmkob jιocτMxteHMH.
jiθ3hom

JIMH3EHBAPT A.: TjioGajibHbie
Prz. Geod. Γ. 50'1978 Ns I cτp.

chctcmbi kocmhucckoh

τcJieμeτcκunn.

06cyjκ,zjeHo: Hauajio kocmmucckom τejιefleτeκιjMM, per¼cτpnpyιoιμMe 060PyflOBaHne Ha cπyτH∏κax, τejιeMeτpM∏ecκaH πepeflaua cπyτHMK°≡bix
flaHHbix, a τaκxte Ha3eMHbiM mx npneM. ∏oflano flaHHbie 0 aMepMκancκπx
cπyτHMκax, a τaκxte JiaHHbie κacaκ>uι∏eCH πpoeκτa cBpoπeMCκoro τejιefleκιjMθHHθro cπyτHMκa.

KACOBMH fl.: Kaκ yBeJiM∙ιιιτb oκcπopτ ccpnx
Γ. 50:1978 Ns I cτp.

kjictok?

Prz. Good.

ΠpeflcτaBJieHθ 3HaueHMe 3κcπopτa reθfle3Muecκo-κapτorpaφMuecκoro
o6cjιyjKMBaHMH, ∏0flaH ocHOBHbie JiaHHbie κacaκ>ιμMecH πojibcκπx MC∏biτaH∏M b otom o6jιacτM. OGcyxtfleHo bo3mojkhoctm pa3BMTM∏ otoγo okcπopτa, a τaκxte fleπτejibHθcτb, κoτopaπ Heo6xofl∏Majι jijih yBeJiMuenna
KOJiMuecTBa reofle3Muecκπx oκcπopτHbix pa6oτ.
ΓAJI14HBCKM fl.: OcHOBHbie ιιpHHμH∏bi h φopMbi yiipaBJieHHH κauecTBOM b reofle3Huecκo-κapτorpaφMuecκoM πpejι∏pHHTHH. Prz. Geod·
Γ. 50:1978 Ns I cτp.

IIoflano πpMHijM∏bi μ φopMbi yπpaBjιeHMH κaueeτB0M πpoflyκμMM b reofle3Muecκo-κapτorpaφMuecκθM πpejι∏pMHTMM. Mx ochobom ecτb uiMpoκoe πpMMeHeHMe aBτoκθHτpojιπ π κonτpojiM, a τaκxte τo∏Hθe mcπoλHeHMe MHCτpyκμMM κacaκ>ιμeMCH κauecτBa πpoflyκιjMM. OpraHM3aμπoHHbiM 06pa3110M 3a6oτbi πpefl∏p∏HTMH 3a κauecτB0M πpoflyκιι∏π ecτb
co3flaHne cπeιι∏ajibHθro oτjιejιa yπpaBJieHMH κauecτB0M πpoflyκιjMM.

Kjiobykobckm b.: TpHHryjiHnHOHHbie h ∏oj∏ιroHoτpHHryjiHiiMθHHbie
ceτκ GojIbHiHX ropoflcκHx arji0Mcpaιι∏H 11a πpHMepe ceτn cτojiHuno-BapUiaBCKOiO BoeBojιcτBa. Prz. Geod. Γ. 50:1978 Ns I cτp.

Π0jιaH0 ocHOBHbie JiaHHbie κacaκ>mMecH HanpaBJieHMM M0flepHii3auMH
TpHHryjIHIlMOHHbIX Ce TM B paMOHe GOJIbUIMX ΓθpθflCKMX arjlOMepaiJMM.
ΠpejιcτaBJieHθ ochob3hmh Meτoflbi ∏0jiMΓ0H0τpHiιryjiHiiMM, Bbipa6oτaιιHbie b Γeofle3Muecκo-κapτorpaφMuecκθM npefl∏pMHT∏M m npMMeHeHHOÜ
yxte b πpaκτπκe b pa½0He arjiOMepaijMM ctojimuhoγo ropojja BapiuaBbi.

BOflP 3.: Yueτ 3eMj111 a 0CH0Biιaπ κapτa. Prz. Geod. Γ. 50:1978 Ns I
cτp.
Abtop o6cyxtjιaeτ flβa ocHOBHbie 3JieMeκτbi yueτa 3eMJiM b ∏ojibiue>
a MMeHHo: rpaH∏μbi MMymecTBa m πθBepxuocτb. ΠpejιcτaBjiHeτ τaκxte
CBOM πpeflJi02κeHMH OTHOCMTejibHO cπocoGob CBH3biBaιiMH cymccτByκ>mero yueτa 3eMJiM c cocτaBJiπeMθM c0BpeMeHH0 ochobhom κapτo½ cτpaHbi.

flΓEJIBCKM A.: CoxpaHeHHe corjiacnii jjaHHbix yueτa 3cmjih
pa3flejiCHHH. Prz. Geod. Γ. 50:1978 Ns I cτp.

iiocjic

ec

Abtop πpe⅛cτaBJiHeτ aHajiM3 Bθ∏poca corjιacMH JiaHHbix yueτa 3cmji∏
CJiyuae πpoBejιeMH ee pa3jjejia. Kaκ cπoco6 peiueHMH Bonpoca πpejιJiaraeτ ypaB∏eHMe πojioc, OflHOBpeMeHHO aHajiM3Mpyπ 0τ60p Meτojja
3τoro ypaBHeHMH.
b

MOCBU,MLIKM b.: ∏0BefleHHe b Bonpocax peryjiHpoβaHHH HMyinecTBa
xo3HHCTB b aflMHHHCτpaμH0HH0M πop∏flκe. Hacτb III. PemeHHH naflβJieHHH 3eMjιe⅛. Prz. Geod. Γ. 50:1978 Ns I cτp.

•
____
Abtop πojipoGho aHajι∏3Mpyeτ Bθ∏pocbi pacκpeπouιeHMH cBH33HHbic
c ∏0BejιeHMeM OTHOCMTejibHO BonpocoB peryjiMpoβaHMH MMymecTBa xo3HMCTB B aflMMHMCTpaiJMOHHOM ∏θp∏flκe. B OCOGeHHOCTM 06Cy>KfleH0 COJiepxtaHMe m cbomctbo ∏0cτaH0BJieHMH, a τaκxte κ>pMflMuecκMe πocjιejιCTBMH IipMHHTbIX peiUeHMM.
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Rozmowa z prot. Janem Skorupą — nie tylko o suwalskich złożach rud żelaza
Panie Profesorze, romantyzm poszukiwań skarbów ziemi
pasjonuje, mimo że tej pracy towarzyszy tyle napięć inte
lektualnych i nerwowych. Co jest bodźcem, a hamulcem
w walce o tajemnice?
W dobie obecnej romantyzm poszukiwania skarbów to
określenie mało ścisłe. Dziś odkrycia nowych, nieznanych
złóż mogą być. raczej wynikiem sprecyzowanych i jasno
ukierunkowanych prac. Oczywiście muszą to być prace pro
wadzone świadomie i planowo, zamykające pewne etapy
rozpoznania, gromadzenia faktów, a
* także przewidujące
pewnę etapy syntez. W określonych warunkach odkrycie
może być, choć nie musi, wynikiem tego rodzaju syntez.
Bodźcem do tego rodzaju działań dla jednostki organi
zacyjnej zajmującej się poszukiwaniami są potrzeby gospo
darcze czy społeczne, otwierające drogę określonym zespo
łom ludzi prowadzącym niezbędne prace. Oczywiście może
i musi być tutaj mowa o zjawiskach napięć intelektualnych
czy nerwowych u ludzi odpowiedzialnych za pewne etapy
lub ludzi tworzących syntezy czy bezpośrednio określających
już kierunki poszukiwań.
Natomiast bodźcem do działań indywidualnych, do prze
żywania działalności jest w każdym wypadku osobiste za
angażowanie. W czasie odkrywania, który wiąże się z okre
sem syntez i ich sprawdzaniem wierceniami, niezbędna jest
fantazja twórcza i dociekliwość posunięta do granic osta
tecznych. O roli hamulców można by wiele mówić, ale prze
ważnie są to efekty zwykłych, chociaż negatywnych, stron
działalności ludzkiej. Efekty te, niestety, tym silniej się uwidaczniają, im wyraźniejsze są indywidualne osiągnięcia.
Jeżeli pamięć mnie nie myli, Pan Profesor jest trzecim
geodetą — obok prof. Stanisława Pawłowskiego, odkrywcy
siarki, i dra Jana Wyżykowskiego, Wspolodkrywcy miedzi
— który w ostatnich dziesięcioleciach chlubnie wpisał się
w historię odkryć bogactw naturalnych kraju. Czy dyscy
plina geodezyjna zwiększa szanse „tropienia śladów”?
Czy dyscyplina geodezyjna zwiększa szanse „tropienia
śladów”? Odpowiedź jest trudna, gdyż należałoby ocenić
działalność licznej grupy geodetów, którzy pracują w dziedzi
nie poszukiwań geofizycznych lub przekwalifikowali się bar
dziej lub mniej świadomie na geofizyków, a mają liczące się
osiągnięcia. Mogę więc mówić tylko o sobie. Podniósłbym
tu niewątpliwie istotną cechę dyscypliny geodezyjnej, jaką
jest ciągła kontrola realności zjawisk i granicy ich real
ności, wynikająca z powszechnego w geodezji szacowania
dokładności i błędów spostrzeżeń. W wystarczającym stop
niu kształtują ją studia geodezyjne. Natomiast brak tych
cech, jak wynika to z moich obserwacji jest szczególnie
dotkliwy, zwłaszcza gdy idzie o interpretację geofizyczną,
w której geofizycy posuwają się czasem do niedopuszczal
nych granic. Są to sprawy niebagatelne, gdyż na ocenie
dokładności poszczególnych elementów bazuje realność wy
ników pracy geofizyka, a na nich z kolei — kosztowne lub
bardzo kosztowne prace geologiczne w ścisłym rozumieniu.

Bez wymówek, już po lubińskiej miedzi zachęcałem Pana
Profesora do rozmowy z czytelnikami Przeglądu. Co sta
nęło na przeszkodzie — pilne zadania, studia struktur kra
ju, opracowanie nowych założeń badawczych?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Przy rozpoznawaniu lu
bińskich złóż miedzi współpracowałem jako sejsmik z drem
J. Wyżykowskim, prowadząc z ramienia Instytutu
Geologicznego i nadzorując prace Przedsiębiorstwa Poszu
kiwań Geofizycznych, zmierzające do rozpoznania ułożenia
przestrzennego utworów cechsztynu, w których zawarte są
złoża rud miedzi, metodą sejsmiczną, refrakcyjną. Otóż,
wśród metod geofizyki poszukiwawczej należy ona do naj
mniej geodezyjnych. Metodę tę, mimo że dostarczała wtedy
efektywnych wyników, w następnych latach zastąpiono sku
teczniejszą metodą refleksyjną. Rozmowa zatem dotyczy te
matu o znaczeniu historycznym, istotnym już tylko w his
torii prac geofizycznych w Polsce. Dla mnie temat ten
zamknął się otrzymaniem wysokiego odznaczenia państwo
wego w 1964 roku.
Co naprowadziło Pana Profesora na ślad anomalii su
walskiej, jakie były źródła inspiracji, jak urealniono hipo
tezy?
Jak wynika z mojej pierwszej odpowiedzi, sprawa po
szukiwań złóż rud to także sprawa planowania i gospodarki
planowej. Współczesna technika poszukiwań dąży między
innymi do rozpoznania obszarów kraju drogą systematycz
nego prowadzenia zdjęć geofizycznych, rozpoczynanych od
zdjęć regionalnych, magnetycznych i grawimetrycznych. W
rozwoju zdjęć tego rodzaju, opartych zresztą na odpowied
nich sieciach bazowych, poważną rolę odegrali geodeci za
trudnieni w polskich jednostkach geofizycznych. Nie prze
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sadzę, gdy powiem, że są to prace z pogranicza geodezji
i geofizyki poszukiwawczej. Tą zresztą drogą sam wszed
łem po wojnie do geofizyki poszukiwawczej. Zdjęciami ma
gnetycznymi i grawimetrycznymi pokrywano wówczas cały
obszar kraju, w tym i północno-wschodnią Polskę. Otóż,
na tym obszarze ujawniono liczne i skomplikowane ano
malie magnetyczne i grawimetryczne. Ich obecność, a zwła
szcza obecność anomalii magnetycznych, uzasadniała po
szukiwania złóż rud żelaza. Niestety, obszar północno-wchodniej Polski nie miał wtedy niemal żadnego rozpoznania geo
logicznego za pomocą wierceń. Chociaż w drugiej połowie
lat pięćdziesiątych wykonano kilka wierceń zlokalizowa
nych na terenie niektórych anomalii geofizycznych, to moż
na określić jedynie jako pierwsze prace zmierzające do
wstępnego rozpoznania ogólnej budowy geologicznej tych
obszarów kraju. W roku 1958, na skutek inicjatywy ów
czesnego dyrektora Instytutu Geologicznego prof, dra E.
Rühle, wspólnie z geologiem, który prowadził prace roz
poznawcze północno-wschodniej Polski, ówczesnym doc.
drem J. Znosko, odbywaliśmy studia porównawcze w
ZSRR na terenie Kurskiej Anomalii Magnetycznej i złóż
Krzywego Rogu. Wspólnie z J. Znosko ustaliliśmy, wnioski
metodyczne co do naszych poszukiwań. Podstawą działania
były studia dostępnej literatury specjalistycznej z zakresu
poszukiwania złóż rud żelaza na wymienionych obszarach
ZSRR oraz synteza wyników coraz szczegółowszych zdjęć
geofizycznych w północno-wschodniej Polsce i coraz licz
niejszych wierceń rozpoznających budowę geologiczną tych
obszarów. Nasze projekty były konsultowane w Ministerst
wie Geologii i Ochrony Zasobów ZSRR. Należy tu pod
nieść, iż wprawdzie nie doszło do odkrycia złóż typu Kurskiej Anomalii Magnetycznej lub Krzywego Rogu, jednak,
na skutek świadomie ukierunkowanych dalszych poszuki
wań złóż innego rodzaju, w dniu 1 sierpnia 1962 roku na
jednej z anomalii suwalskich nawiercono wodonośne rudy
tytanomagnetytowe. Wkrótce analogiczne wyniki uzyskano
w zespole anomalnym Suwalszczyzny na anomalii Udryń.
Jak przebiegał proces rozpoznawania złóż?

Nawiercenie pierwszego złoża wywołało potrzebę roz
poznania go. I tutaj nastąpiły pewnego rodzaju trudności
specyficzne w geofizyce. Okazało się, że anomalie magne
tyczne Krzemianki są wywoływane nie tylko przez skały
budujące złoże, lecz w pewnym stopniu także przez skały
otaczające, że występuje tu zjawisko różnokierunkowego
namagnesowania sąsiadującego ze sobą rdzenia z wierceń,
i to zarówno ze strefy złoża, jak i ze skał otoczenia. Wyni
kało to z obrazu petrograficznego i występowaniu dwu roz
poznanych komponentów czynnych magnetycznie — dwu
ferroilmenitów. W dodatku głębokości stropu podłoża kry
stalicznego, z którym są związane złoża, są rzędu 800 m
i więcej, zaś ciała rudne mają budowę bardzo nieregularnych
soczew stromo zapadających. W tych warunkach złoże roz
poznawano za pomocą odpowiedniej sieci wierceń, co było
niezbędne ze względów dokumentacyjnych. Decyzję tę pod
jęto świadomie, gdyż, mimo wykonania bardzo szczegóło
wych zdjęć magnetycznych, w podanych warunkach nie
wnosiły one wiele. Był to już koniec możliwości rozdziel
czych metody magnetycznej.

Nie podnoszę sprawy wyczerpania do dziś wszystkich
możliwości interpretacji obrazu grawimetrycznego omawia
nego złoża Krzemianka. Nie dyskutuję także nierealnych
sugestii niektórych geofizyków, włączonych do prac dopiero
w czasie dokumentowania złoża, co do możliwości odgady
wania z obrazu magnetycznego gdzie jest ruda. O ile pierw
sze zagadnienie dotyczy wyobraźni geologa (choć nie jest
jego prywatną sprawą), który w jakiś czas po odkryciu
przejął prace rozpoznawcze, prowadzone w pierwszym okre
sie przez J. Znoskę, to drugie jest natury poważniejszej,
bo dotyczy sugestii bardzo przez geologa oczekiwanych,
niestety nierealnych. Sądzę, że do oceny realności przydat
ne są te nawyki geodezyjne, o których już mówiłem.
Z rozpoznaniem zespołu anomalii Suwalszczyzny miałem
do czynienia do 1966 roku, prowadząc z ramienia Instytutu
Geologicznego także dalsze szczegółowe prace grawimetrycz
ne i magnetyczne, zmierzające do rozpoznania poszczegól
nych lokalnych elementów anomalnych. Prace te razem
z zainicjowanymi i nadzorowanymi przeze mnie pracami
refrakcyjnymi przyniosły jako owoc lokalizację sz<regu
wierceń rozpoznających budowę i lokalizację suwalskiego
masywu zasadowego, którego fragmentami są złoża Krzemianka i rozpoznawane obecnie złoże Udryń. W otworze
Jeleniowo, w wyniku prac kartujących budowę masywu,
uzyskano także liczące się efekty. Wspólnie z J. Znoską od
nieśliśmy sukces.
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Dokumentacja zasobów trwa dalej, jednak z udziałem
innych ludzi. Mogę mieć swoje poglądy na jej kierunki,
nie to jest jednak istotne, lecz to, że zagadnienie bogactw
Suwalszczyzny jest, moim zdaniem, zaledwie tknięte.

Jakie są aktualne możliwości metod geofizycznych w za
kresie rozpoznawania budowy geologicznej kraju i dalszych
poszukiwań surowców użytecznych?
Odpowiedź na to pytanie wymaga co najmniej osobnego
referatu. Tutaj odpowiem krótko. Z każdym rokiem dys
ponujemy coraz nowocześniejszą aparaturą. Jednak z każ
dym rokiem rosną nasze wymagania w zakresie geofizycz
nych prac poszukiwawczych. Rosną one w związku z coraz
trudniejszymi zadaniami, jakie stawia geologia. Posłużę się
przykładem sejsmiki refleksyjnej. Aparatura, którą dyspo
nowaliśmy w latach pięćdziesiątych, z tak zwaną rejestra
cją oscylograficzną pozwalała na Niżu Polskim na zaledwie
ogólne rozpoznanie budowy geologicznej mezozoiku. W tym
okresie musiło to wystarczyć i tylko takie zadania geolo
giczne mogły być wówczas stawiane. W latach sześćdziesią
tych wprowadzono aparaturę z tak zwanym zapisem ana
logowym. Uzyskiwane wyniki dotyczyły już szczegółowszej
budowy mezozoiku i pierwszych, pewniejszych już hory
zontów cechsztynu. Jednak zadania poszukiwawcze geolo
giczne w zakresie prac refleksyjnych dotyczą również i utworów podcechsztyńskich. Tych, niestety, nie zapewnia
nawet aparatura z zapisem i pełnym opracowaniem cyfro
wym, wprowadzona w ostatnich kilkunastu latach, mimo
że bardzo efektywnie rozdzielamy już na przykład utwory
cechsztyńskie.

Przykład ten mówi o rosnących trudnościach zadań po
szukiwawczych i o ciągłym postępie technicznym. Efek
tywność danej metody zależy tylko od tego, czy zdolność
rozdzielacza lub możliwości interpretacyjne są dostateczne
do danego zadania, surowca, w określonych warunkach bu
dowy geologicznej. Taka równoległość postępu technicznego,
który stara się nadążyć za potrzebami geologii, może napa
wać optymizmem. Jednak zależnie od poziomu techniki na
leży określać możliwości rozwiązania zadań.
Gdyby chodziło na przykład o interpretację takich nateriałów, jak grawimetryczne lub magnetyczne, to, choć po
siadamy doskonałe zdjęcia, trudności wynikają z niedosta
tecznego rozpoznania parametrów, te zaś zdobywa się stop
niowo, w miarę rozpoznawania budowy geologicznej za
pomocą wierceń. Widoczne są zatem i różnego rodzaju
sprzężenia zwrotne, umożliwiające dalszy postęp, mimo
czasowych ograniczeń interpretacyjnych.

Ogólnie biorąc, należy powiedzieć, iż postęp w wyposa
żeniu naszej geofizyki poszukiwawczej w ostatnich latach
jest widoczny i dysponujemy możliwościami metodycznymi
na ogół na obecnym poziomie światowym. Pozwala to
patrzeć z optymizmem na efektywność dalszego rozpozna
wania kraju, jak i na efektywność dalszych prac dotyczą
cych poszukiwań surowców użytecznych.

Sukcesy Pana Profesora na pewno zachęcą młodych geo
detów do zdobycia laurów w dziedzinie odkryć złóż natu
ralnych. Co Pan Profesor pragnie im przekazać ze swego
doświadczenia?

Nawiążę znów do tego, co powiedziałem na początku. ·
Jeśli znajdziemy się w zespole prowadzącym prace ukie
runkowane na poszukiwania złóż surowców użytecznych,
starajmy się być jak najbardziej aktywni, nie tylko dobrze
i sumiennie wykonywać obowiązki, ale mieć na uwadze
także wyniki dalszych etapów. Starajmy się w nie wniknąć
i zrozumieć je. Rozbudzona w ten sposób ciekawość staje
się stopniowo ciekawością twórczą. Tego rodzaju zaanga
żowanie pozwala widzieć cel, a nie swoją osobę, pozwala
łatwiej przetrwać niemiłe nieraz chwile, w które, niestety,
obfituje nasza działalność. Niezbędna jest dociekliwość i rze
telność naukowa osądzania faktów oraz twórczy kryty
cyzm i realność syntez.
Dziękuję, Panie Profesorze, za wyjątkowo ciekawe in
formacje, które na pewno zainteresują szeroki krąg czy
telników Przeglądu Geodezyjnego.
Rozmowę przeprowadził Bronisław Lipiński

Dr inż. ADAM LINSENBARTH___________________________________
Instytut Geodezji i Kartografii
Ośrodek Przetwarzania Zdjęć Lotniczych i Satelitarnych
Warszawa

strowania i wykrywania zasobów naturalnych. Wynikiem
działalności NASA1>, której powierzono koordynację i reali
zację systemu, było umieszczenie na orbicie w dniu 23
Iipca 1972 roku satelity ERTS-I2>, któremu w styczniu 1975
roku zmieniono nazwę na Landsat-1. Kolejnym satelitą
z tej serii był Landsat-2, umieszczony na orbicie 22 stycz
nia 1975 r., który jest wierną kopią młodszego brata.
Parametry techniczne satelitów Landsat-I i Landsat-2

Globalne systemy teledetekcji satelitarnej
1. Początki teledetekcji satelitarnej

Minęło dwadzieścia lat od umieszczenia na orbicie przez
Związek Radziecki pierwszego sztucznego satelity Ziemi.
To historyczne wydarzenie zapoczątkowało erę kosmiczną,
otwierającą również szerokie możliwości badania powierzch
ni Ziemi z załogowych statków kosmicznych lub sztucznych
satelitów.
Pierwsze zdjęcia powierzchni z pokładu statków ko
smicznych, takich jak: Wostok, Merkury czy Gemini, wy
konywano za pomocą pojedynczych kamer fotograficznych.
Zdjęcia te dostarczały wielu interesujących informacji o
naszej planecie, a szczególnie zdjęcia barwne wykonane z
pokładu statków kosmicznych Gemini i Apollo. Doskonałą
jakością wyróżniały się zdjęcia wykonane przez załogi stat
ków serii Gemini, krążących na wysokości od 200 do 700
km. Z uwagi na ogniskową kamer fotograficznych, która
wynosiła 70 mm, skala zdjęć wahała się od 3 do 10 milio
nów.
Zdjęcia wykonane ze statków serii Apollo cechowała
zdolność rozdzielcza wynosząca 70 m w wypadku niskokontrastowych obiektów i 8-metrowa rozdzielczość odno
sząca się do elementów liniowych, takich jak drogi, rzeki
itp.
W czasie lotu statku Apollo 9, wprowadzonego na orbitę
w marcu 1969, zastosowano po raz pierwszy kompleksowy
system kamer, składający się z 4 kamer, których praca
była zsynchronizowana, wykonujących jednocześnie cztery
zdjęcia tego samego obszaru, ale w innych przedziałach
widma. Był to pierwszy eksperyment z zastosowaniem ka
mery Wielospektralnej, która później była podstawowym
instrumentem służącym do pozyskiwania informacji o po
wierzchni Ziemi. W zestawie kamer zainstalowanych na
statku Apollo trzy kamery wykonywały zdjęcia przez róż
ne filtry na filmie czarno-białym, a w jednej zastosowano
film podczerwony o barwach fałszywych. Zdjęcia wieloSpektralne zwielokrotniły liczbę i jakość informacji uzys
kiwanych o zjawiskach zachodzących na powierzchni Zie
mi w porównaniu ze zdjęciami wykonywanymi kamerami
pojedynczymi.
Ogółem w czasie misji statków Gemini, które miały
miejsce od marca 1965 roku do listopada 1966, wykonano
ponad 2500 zdjęć różnych regionów Ziemi. W czasie lotów
statków Apollo 6 i Apollo 9, w kwietniu 1968 roku i mar
cu 1969 roku, wykonano ponad 1200 barwnych zdjęć wybra
nych obszarów kuli ziemskiej.
Doświadczenia wykonane w ramach misji Gemini i Apol
lo wykazały bardzo dużą przydatność zdjęć i obrazów po
wierzchni Ziemi rejestrowanych z pokładu orbitujących
pojazdów "kosmicznych. Objęcie jednym zdjęciem dużego
obszaru pozwoliło na analizę wielu zjawisk występujących
na dużych powierzchniach, których nie można było ziden
tyfikować podczas wykonywania zdjęć z mniejszych wy
sokości. Stwierdzono łatwość pokrycia całego globu ziem
skiego zdjęciami satelitarnymi oraz możność wykonywania
’ zdjęć okresowych.
Badania powierzchni Ziemi z radzieckich statków ko
smicznych są prowadzone od ponad 10 lat. Bardzo poważ
ną rolę w badaniach powierzchni naszej planety spełnił
satelita Mołnija 1, umieszczony na orbicie w roku 1966,
który rejestrował obraz powierzchni Ziemi za pomocą ka
mer telewizyjnych. Satelity z serii Kosmos, umieszczane
w przestrzeni kosmicznej od roku 1963, rejestrują promie
niowanie podczerwone. Satelity z serii Meteor wykonują
zdjęcia wzdłuż swojej orbity, obejmując 8% powierzchni
Ziemi za każdym okrążeniem.
2,Program Landsat
W roku 1964 Stany Zjednoczone zainicjowały prace nad
opracowaniem systemu satelitów bezzałogowych przeznaczo
nych do monitorowania powierzchni Ziemi w celu reje

Satelita Landstat był wzorowany na amerykańskich sa
telitach meteorologicznych, które wcześniej umieszczono w
przestrzeni kosmicznej. Ogólny widok satelity ilustruje ry
sunek 1. Waga satelity wynosi 950 kg, wysokość 3 m, a sze
rokość 4 m, łącznie z dwoma bateriami słonecznymi sta
nowiącymi część składową baterii słonecznych. Baterie sło
neczne dostarczają energię niezbędną do funkcjonowania
urządzeń umieszczonych na pokładzie statku oraz do reje
strowania i przekazywania danych na Ziemię. Ponadto na
pokładzie znajdują się normalne baterie pracujące w okre
ślę, kiedy satelita znajduje się po zacienionej stronie Ziemt
Satelita porusza się na wysokości 920 km po orbicie ko
łowej, prawie biegunowej i przecina równik pod kątem 990.
Czas przebiegu satelity wzdłuż jednej orbity wynosi 103
minuty, a więc w ciągu doby satelita wykonuje 14 okrążeń.

Tablica 1. Parametry orbit Landsata-I i Landsata-2
Parametr>’ orbity

Główna póloś
Nachylenie
Czaa obiegu
Ekscentryczność
Czas przejścia nad równikiem
Czas trwania cyklu
Odstęp pomiędzy sąsiednimi
przejściami nad równikiem

Landsat-I

Landsat-2

7285,438 km
98,9068
103,143 min
0,001070
„h .„min
8 50
18 dni

7285,730 km
99,OlSg
103,149 min
0,001392
_ h ΛΛπύη
9 20
18 dni

159,38 km

159,38 km

Parametry orbit Landsata-I i Landsata-2 podano w tablicy
1. Orbita Landsata jest zsynchronizowana z położeniem
Słońca, na skutek czego satelita przelatuje nad tym samym
punktem Ziemi o tej samej porze czasu lokalnego. Nad
równikiem satelita przelatuje około 9h30min. Parametry or
bity Landsata powodują, że po wykonaniu w ciągu jed
nej doby 14 orbit, z których każda przecina równik w od
ległości 2800 km, następnego dnia orbity są przesunięte w
ɪ) NASA — National Aeronautics and Space Administration.
2) ERTS — Earth Resources Technology Satellite.
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Rys. 2. Układ orbit Landsata w ciągu jednego dnia operacji. Dla

długości geograficznej o l043', co odpowiada przesunięciu
na równiku o 159 km. Przesunięcie orbit następuje w
kierunku zachodnim i trwa aż do momentu pokrycia obsza
ru pomiędzy orbitą pierwszą i czternastą z dnia pierwszego.
Taki cały cykl trwa 18 dni, co odpowiada 251 obrotom. Obszar pokryty zasięgiem satelity Landsat jest zawarty pomię
dzy 81° szerokości geograficznej północnej a 81° szerokości
geograficznej południowej (rys. 2).
W czasie każdego przelotu satelity sensory umieszczone
na pokładzie rejestrują obraz pasa Ziemi o szerokości 185
km. Jak już wspomniano, odstęp pomiędzy dwoma sąsied
nimi orbitami wynosi na równiku 159 km, w związku z
czym pokrycie poprzeczne pomiędzy rejestracją wykonaną
z dwu sąsiednich orbit wynosi 14%. Oczywiście dla więk
szych szerokości geograficznych pokrycie to rośnie i przy
80° szerokości geograficznej wynosi 85%. Dla terytorium
Polski wynosi ono od 43% na południu kraju do 51% na
północy. Oznacza to, że dla północnej części Polski połowa
obszaru objętego jednym obrazem w dniu π będzie pokryta
połową obrazu z następnego dnia n+1.
Powtarzalność obrazów wykonywanych w przybliżeniu
z tych samych punktów orbity wynosi 18 dni. Maksymalne
odchylenie orbit z dwu różnych cykli nie przekracza 37 km,
natomiast maksymalne przesunięcie zdjęcia wzdłuż orbity
nie przekracza 30 km.
Wysokość orbity w zasadzie jest stała, jednakże na sku
tek oddziaływania grawitacji Ziemi, Słońca i Księżyca może
zmieniać się periodycznie w przedziale od 880 do 930 km.
Ruch płaszczyzny orbity Landsata jest taki sam jak
średni obrót Ziemi wokół Słońca, a zatem średni czas sło
neczny w każdym punkcie orbity jest ten sam. Dla Landsata-1 i Landsata-2 średni czas słoneczny, w którym satelita
przechodzi nad równikiem, wynosi odpowiednio 9h42min
i 9h32m*n. Należy jednak pamiętać, że średni czas słonecz
ny nie oznacza, że czas lokalny będzie stały dla wszystkich
punktów położonych na tej samej szerokości geograficznej.
Na rysunku 2 przedstawiono przykładowo czas lojalny
dla różnych położeń satelity w czasie przelotu wzdłuż jed
nej orbity.
Po umieszczeniu na orbicie drugiego satelity Landsat-2
jego orbitę tak ustalono, że przelot nad tymi samymi punk
tami Ziemi odbywał się w 9 dni po satelicie Landsat-1.
W tej sytuacji powtarzalność obrazów tego samego rejonu
kuli ziemskiej wynosiła 9 dni. Na przełomie lat 1976 i 1977
4

dwu orbit podano czas lokalny przelotu satelity

Tablica 2. Harmonogram przelotu satelitów Landsat-I i Landsat-2 na
terytorium Polski w roku 1978

Numer orbity

200

201

202

204

203

205

206

207

Landsat-I

3 I
21 I
8H
26 II
16 III
3 IV
21 IV
9 V
27 V
14 VI
2 VlI
20 VII
7 VIII
25 VIII
12 IX
30 IX
18X
5X1
23 XI
11 XII
29 XII

4 I
22 I
9 II
27 II
17 III
4 IV
22 IV
10 V
28 V
15 VI
3 VII
21 VII
8 VIII
26 VIII
13 IX
1X
19 X
6X1
24X1
12X11
30X11

5 I
23 I
10 II
28 II
18 III
5 IV
23 IV
11 V
29 V
16 VI
4 VII
22 VII
9 VIII
27 VIII
14 IX
2X
20 X
7X1
25X1
13 XII
31 XII

6 I
24 I
11 II
1 III
19 III
6 IV
24 IV
12 V
30 V
17 VI
5 VII
23 VII
IOVIII
28 VIII
15 IX
3X
21 X
8X1
26 XI
14X11
—

7 I
25 I
12 H
2 III
20 III
7 IV
25 IV
13 V
31 V
18 VI
6 VII
24 VII
IlVIII
29 VIII
16 IX
4X
22 X
9X1
27X1
15 XII
—

8 I
26 I
13 Il
3 III
21 III
8 IV
26 IV
14 V
1 VI
19 VI
7 VII
25 VII
12 VIII
30 VHI
17 IX
SX
23 X
10X1
28 XI
16X11
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Rys. 3. Układ orbit Landsata nad terytorium Polski z zaznaczony
mi punktami centralnymi obrazów satelitarnych

przesunięto satelitę Landsat-I na nową orbitę, tak iż obec
nie (od lutego 1977 r.) przelatuje nad tymi samymi punktami
Ziemi w 6 dni po satelicie Landsat-2; nowa sekwencja
cyklów obrazowania wynosi 6 i 12 dni.
Harmonogram przelotu satelitów Landsat-I i Landsat-2
nad terytorium Polski w roku 1978 podano w tablicy 2;
przebieg orbit ilustruje rysunek 3.
Urządzenia rejestrujące na satelitach Landsat-I i Lansat-2

Wyposażenie instrumentalne satelitów Landsat-I i Landsat-2 jest identyczne. W skład wyposażenia wchodzą dwa
typy sensorów:
a) skaner Wielospektralny — MSS8>;
b) system kamer telewizyjnych — RBV4>.
Wyposażenie uzupełniają dwa odbiorniki systemów zbie
rania danych (DOS) oraz dwa aparaty do rejestracji danych
na taśmach magnetycznych.
Skaner Wielospektralny umieszczony na satelicie Landsat
jest Czterokanalowym radiometrem, który skanuje powierzch
nię Ziemi i rejestruje intensywność energii odbitej od szcze
gółów i obiektów terenowych. Odbita energia elektromagne
tyczna jest rejestrowana przez każdy z 4 sensorów rejestru
jących różny zakres przedziałów widma elektomagnetycznego. Sensory te rejestrują radiację w zakresie widzialnego
rejonu widma oraz w części rejonu podczerwonego:
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kanał
kanał
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obejmuje
obejmuje
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Kanał 4 dostarcza najdokładniejszych informacji w za
kresie penetracji wód oraz rozróżniania zielonej wegetacji
od innego rodzaju pokrycia powierzchni terenu oraz w za
kresie struktur geologicznych.
Kanał 5 pozwala na identyfikację szczegółów typogra
ficznych i antropogenicznych oraz klasyfikację różnych ty
pów użytków zielonych.
Kanał 6, położony na pograniczu widma widzialnego
i bliskiej podczerwieni, jest szczególnie przydatny do inter
pretacji różnych kategorii użytkowania terenu.
Kanał 7, obejmujący rejon bliskiej podczerwieni, jest
przydatny do identyfikacji sieci hydrograficznej oraz tere
nów rolnych.
W każdym kanale skanera pracuje sześć detektorów,
których zadaniem jest rejestrowanie odbitej energii od
powierzchni Ziemi, przekształcanie radiacji na sygnały elek
tryczne. Te ostatnie mogą być z kolei rejestrowane na taś-3
*
3) MSS — Multispectral Scaner.
Ó RBV — Return Beam Vidicon.

mie magnetycznej na pokładzie satelity lub telemetrycznie
przekazywane na Ziemię do stacji odbiorczych.
Powierzchnia najmniejszego elementu rejestrowana przez
skaner Wielospektralny, zwana pixelem, wynosi 80 X 80 m.
Czynnikiem określającym wielkość radiacji jest poziom in
tensywności, który jest odpowiednio dobrany do poszcze
gólnych kanałów. Pełen zakres intensywności radiacji, reje
strowany przez detektory skanera, jest przekazywany na
Ziemię w 64-stopniowej skali intensywności.
System kamer telewizyjnych umieszczonych na sateli
cie działa inaczej niż skaner Wielospektralny. Trzy kamery
działaijące synchronicznie fotografują ten sam obszar terenu
w trzech zakresach widma:
— kanał 1 (zielony) od 0,46 do 0,60 μm;
— kanał 2 (czerwony) od 0,57 do 0,68 μm;
— kanał 3 (bliska podczerwień) od 0,66 do 0,82 μm.
Powierzchnia objęta jednym zdjęciem wynosi 185X185
km, a kolejne zdjęcia są wykonywane co 25 sekund. Po
nieważ satelita przesuwa się w ciągu 25 sekund o 165 km,
następuje wzajemne pokrycie zdjęć wynoszące 18,5 km.
Każdy obraz telewizyjny ma 4125 linii, a ponieważ
szybkość pracy urządzenia skanującego wynosi 1250 linii
na sekundę, więc czas rejestracji całego obrazu wynosi 3,3 s.
Zdolność rozdzielcza obrazu wzdłuż poszczególnych linii
wynosi 4000 elementów.
System kamer telewizyjnych, zainstalowany w satelicie
Landsat-1, na skutek awarii układu elektrycznego, przestał
działać w kilka tygodni po wystrzeleniu satelity. W satelicie
Landsat-2 system ten jest sprawny, jednak nie używany
do codziennej pracy, ponieważ ma spełniać rolę urządzenia
awaryjnego, które będzie włączane, gdy przestanie działać
system skanera Wielospektralnego.
System zbierania danych, zainstalowany na satelitach
Landsat, służy do rejestrowania danych hydrologicznych,
meteorologicznych, sejsmograficznych i innych danych o
środowisku, przekazywanych przez naziemne automatyczne
stacje bezzałogowe. Stacje takie mają do 8 urządzeń re
jestrujących i są rozmieszczone na powierzchni całego glo
bu ziemskiego, głównie w terenach nie zamieszkałych i trud
no dostępnych. Zakodowane dane są odbierane przez sate
litę, który następnie przekazuje je do stacji odbiorczych.
Telemetryczne przekazywanie danych z satelity

Transmisja danych rejestrowanych przez satelity Landsat może odbywać się dwoma sposobami.
Pierwszy sposób polega na bezpośrednim przekazywaniu
obrazów lub zapisów skanerowych do naziemnej stacji od
biorczej. Zasięg odbioru stacji naziemnej wynosi około
3000 km, zatem ten sposób odbioru wymaga założenia sieci
stacji odbiorczych pokrywających cały glob.
Drugi sposób opiera się na rejestrowaniu danych za po
mocą magnetowidu, a następnie przekazywaniu ich do na
ziemnych stacji odbiorczych, w czasie kiedy statek znajduje
się w ich zasięgu. Każdy a dwu rejestratorów ma uojemność 210 minut i może przekazywać dane zarejestro-wane
z MSS lub RBV.
Urządzenia rejestrujące okazały się jednak zawodne, bo
wiem od czerwca 1974 roku nie pracuja rejestratory na
Landsacie-I, a na Lansacie-2 pracuje tvlko jeden. Ten
stan rzeczy znacznie skomplikował rejestrowanie danych
z obszarów znajdujących się poza zasięgiem, stacji odbior
czych, dlatego obszary te mają o wiele mniej danych niz
obszary znajdujące się w ich zasięgu.
Naziemny odbiór danych

Odbiór danych z satelitów Landsat jest dokonywany przez
specjalne stacje naziemne. Obecnie działa siedem stacji
odbiorczych, z których trzy znajdują się w, USA. dwie w
Kanadzie, jedna w Brazylii i jedna we Włoszech. Zasięg
działania tych stacji przedstawiono na. rysunku 4, na którym
pokazano również projektowane stacje i ich zasięg. Stania
włoska została uruchomiona we wrześniu 1975 roku i zasię
giem obejmuje całą Europę i Afrykę Północna. Polska znaj
duje się w zasięgu tej stacji. Dane rejestrowane przez sa
telity Landsat moga być bezpośrednio przekazywτane do
stacji odbiorczej w Fucino pod Rzymem.
Obrady rejestrowane przez stacje odbiorcze podlegają
Wśtępnei korekcji i przetworzeniu na:
a) zapis na taśmie CCT (Computer Compatibile Tapes)
lub
b) zostaja Zwizualizowane na zdjęcia w postaci filmu
(negatywu lub pozytywu) lub odbitki albo powiększenia na
papierze fotograficznym.
Centralnym ośrodkiem dystrybucji materiałów otrzymy
wanych z satelitów Landsat jest EROS Data Center, miesz5

i

Rys. 5. Ogólny widok centralnego ośrodka dystrybucji materiałów
satelitarnych (EROS Data Center w Sioux Falls w USA)

czący się w Sioux Falls w USA (rys. 5). Ośrodek ten do
starcza następujące materiały:
— taśmy magnetyczne CCT dla każdej sceny (osobna
taśma dla każdego kanału);
— negatywy lub diapozytywy z każdego kanału w skali
1 : 3 369 000;
— powiększenie na filmie lub na papierze w skali
1 : 1 000 000;
— powiększenie na papierze w skali 1 :500 000 lub
1 : 250 000.
Ponadto ośrodek EROS wykonuje również tak zwane
kompozycje barwne.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że na zdjęciach fotogra
ficznych otrzymywanych w wyniku przekształcenia obra
zów ze skanera Wielospektralnego liczba stopni intensywno
ści zostaje znacznie zredukowana z 64 do 10-15 stopni sza
rości. Pełną wartość zachowują natomiast taśmy magnetycz
ne, które mogą być analizowane przez specjalne systemy
numerycznej analizy obrazów.

3. Projektowany rozwój systemu Landsat
Landsat-C

Landsat-C, który ma być umieszczony na orbioie w ro
ku 1978, będzie trzecim satelitą teledetekcyjnym z tej serii.
Zasadnicza różnica pomiędzy Landsatem-C a jego poprzed
nikami polega na dodaniu piątego kanału w skanerze wie-,
Iospektralnym oraz na zmodyfikowaniu kamery telewizyj
nej.
Piąty kanał, oznaczony numerem 8, rejestruje termalny
rejon widma, mieszczący się w przedziale od 10,4 do 12,6 μm.
Rys. 6. Laboratorium fotograficzne w ośrodku EROS
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W odróżnieniu od skanowania w kanałach 4, 5, 6 i 7, któ
re odbywa się jednocześnie w 6 liniach, proces skanowania
w kanale 8 przebiega wzdłuż dwu linii, dlatego rozdziel
czość obrazów z kanału 8 jest trzykrotnie mniejsza i wy
nosi 238 m.
System telewizyjny w Landsacie-C składa się z dwu
identycznych kamer rejestrujących zakres widma w prze
dziale od 0,50 do 0,75 μm. Kamery mają dwukrotnie dłuż
szą ogniskową wynoszącą 236 mm. Każda z kamer obejmuje
zasięgiem obszar 98 X 98 km, a powierzchnia terenu obję
ta przez dwie kamery wynosi 183 X 98 km, natomiast pas
podwójnego pokrycia pomiędzy sąsiednimi zdjęciami 14 km.
Dwie kolejne pary zdjęć obejmują zasięgiem obszar odpo
wiadający jednej scenie zarejestrowanej przez skaner wieIospektralny, zatem 4 zdjęcia telewizyjne pokrywają jedną
scenę MSS. Ekspozycje wykonywane przez dwie kamery
są zsynchronizowane, natomiast kolejne ekspozycje wzdłuż
orbity są wykonane w interwale co 12,5 s.
Najistotniejszą cechą nowego systemu obrazów telewi
zyjnych jest zwiększenie zdolności rozdzielczej, która wy
niesie 40 m. Osiągnięto to przez dwukrotne zwiększenie
odległości ogniskowej, skrócenie czasu ekspozycji (czas no
minalny 5,6 ms) w celu zredukowania efektu rozmazania
oraz wymianę filtrów spektralnych na dostosowane do
skróconego czasu ekspozycji. Obrazy telewizyjne RBV będą
wykorzystywane głównie do sporządzania fotomap w skali
1 : 100 000.
Zdolność rozdzielcza obrazów Wielospektralnych będzie
taka sama jak w Landsacie-I i Landsacie-2, to jest 79
metrów. Kanał 8 kamery Wielospektralnej może pracować
w dowolnym czasie zarówno w dzień, jak i w nocy, pod
czas gdy cztery pozstałe kanały mogą pracować tylko wte
dy, kiedy wysokość Słońca będzie większa od 10°.
Landsat-D

Głównym zadaniem satelity Landsat-D będzie dostar
czanie niezbędnych informacji do Sprzadzania map tema
tycznych. W NASA powołano specjalny komitet ekspertów,
•który opracował założenia naukowo-techniczne Landsata-D.
Przewiduje się, że satelita Landsat-D będzie umieszczony
na orbicie w roku 1980.
Zgodnie z opracowanymi założeniami, orbita satelity bę
dzie obniżona do 705 km. Zakłada się, że będą pracowały
jednocześnie dwa satelity Landsat-D przelatujące nad tym
samym terenem co 9 dni. Czas pracy określa się na sześć
lat.
Do zasadniczych innowacji należy zaliczyć zwiększenie
liczby kanałów skanera Wielospektralnego do sześciu. Dododatkowo będą zainstalowane dwa kanąły działające w dłuż
szym rejonie widma elektromagnetycznego, a mianowicie
w zakresie od 1,55 do 1,75 μm oraz od 10.4 do 12,5 μm.
Pierwszy z tych kanałów będzie wykorzystany do określania
zawartości wilgotności, drugi natomiast do monitorowania
wegetacji oraz do sporządzania map użycia ziemi, jak rów
nież monitorowania działalności geotermicznej zrzutów ciep
łej wody i cyrkulacji mas wodnych. Pozostałe kanały są
podobne jak w Landsacie-I -i -2, z pewnymi małymi ko
rekcjami mającymi ograniczyć wpływ czynników atmosfe
rycznych.
Dzięki zmniejszeniu kąta wybierania urządzenia skanu
jącego do 42 μrad oraz zredukowaniu wysokości orbity, na
ziemna zdolność rozdzielcza wyniesie 30 m, co spowoduje
7-krotne zmniejszenie jednostki elementarnej, zwanej pixelem.

W porównaniu z poprzednimi satelitami serii Landsat
czas przejścia nad równikiem będzie zmieniony na llh.
Jest to spowodowane głównie chęcią zwiększenia dokładno
ści klasyfikacji szaty roślinnej oraz zredukowania cieni w
terenach o dużych deniwelacjach.
W ostatnim czasie rozpatruje się zagadnienie umieszcze
nia na satelicie Landsat-D nowego typu skanera liniowego
opartego na systemie CCD (Charged Coupled Devices).
Jak widać z tego krótkiego przeglądu proponowanego
rozwoju systemu Landsat, dane zarejestrowane przez te
satelity dostarczą wielu cennych i dokładniejszych infor
macji o powierzchni naszego globu i zachodzących na nim
zmianach.

4. Program Skylab

Programu Skylab nie można zaliczyć do globalnego sy
stemu teledetekcji satelitarnej, jednak z uwagi na rolę,
jaką odegrał iw rozwoju 'teledetekcji satelitarnej, wart jest
krótkiego omówienia.
Program Skylab obejmował cztery misje — jedną bezzałogową i trzy załogowe. Pierwszego satelitę z serii Skylab
umieszczono na orbicie w lutym 1973 roku. Kolejny satelita
załogowy Skylab 2 był wprowadzony na orbitę 22 maja
1973 roku i zakończył misję 22 czerwca 1973 roku. Skylab
3 przebywał na orbicie od 28 Iipca do 25 września 1973 ro
ku, a Skylab 4 od 16 listopada 1973 roku do 28 lutego 1974
roku.
Wysokość orbit satelitów serii Skylab wynosiła 425 km
nad powierzchnią Ziemi. Z pokładu satelitów wykonywano
zdjęcia i rejestrowano obrazy powierzchni Ziemi w obszarze
zawartym pomiędzy 50° szerokości geograficznej północnej
i 50° szerokości geograficznej południowej. Otrzymane dane
nie pokrywają jednak całkowicie tego obszaru, lecz doty
czą tylko pewnych wybranych rejonów.
Celem programu Skylab było dostarczenie danych doty
czących zasobów naturalnych Ziemi. Do realizacji tego celu
opracowano 6 systemów pozyskiwania danych.
System 1 (oznaczony symbolem S190A)' obejmował 6-obiektywową kamerę wielospektralną specjalnie skonstruo
waną do tego eksperymentu. Każda z kamer była wypo
sażona w obiektyw o ogniskowej 152 mm i wykonywała
zdjęcia na filmie o szerokości 70 mm. Do wykonywania
zdjęć stosowano film czarno-biały z zastosowaniem odpo
wiednich filtrów do wybranych zakresów widma widzial
nego, film barwny oraz film barwny podczerwony o fał
szywych kolorach. Każde ze zdjęć obejmowało 144 X 144
km, a skala ich wynosiła 1 : 3 000 000.
System 2 (symbol S190B) stanowiła pojedyncza kamera
precyzyjna o dużej rozdzielczości. W kamerze zastosowano
obiektyw o ogniskowej 457 mm oraz film o szerokości 127
mm (szerokość obrazu 114 mm). Podobnie jak w systemie
1 zastosowano filmy czarno-białe przy różnych kombina
cjach filtrów, filmy barwne oraz barwne podczerwone o
barwach umownych. Obszar pokryty jednym zdjęciem wy
nosił 96 X 96 km. Skala zdjęć wykonywanych tą kamerą
wynosiła 1 : 950 000. Wykonane zdjęcia pozwalały na zróż
nicowanie obiektów terenowych o wymiarach powyżej 17 m.
System 3 (symbol S192) stanowił skaner Wielospektralny
wykonujący pomiary w 13 kanałach w przedziale widma
od 0,4 do 12,5 μm. Jeden z kanałów rejestrował obraz w
zakresie podczerwieni termalnej. Pozostałe trzy systemy
stanowiły:
— spektrometr podczerwony;
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— radiometr mikrofalowy;
— radiometr pracujący w kanale L.
Zdjęcia wykonane w ramach programu Skylab pokry
wają 10% obszaru USA, 5% obszaru Ameryki Południowej
oraz mniejsze obszary innych rejonów kuli ziemskiej. In
formacje uzyskane z satelitów Skylab wykorzystano głów
nie do sporządzania map użycia ziemi i klasyfikacji terenu.
5. Program HCMM
Na rok 1978 planuje się wystrzelenie satelity HCMM
(Heat Capacity Mapping Mission), którego celem będzie ba
danie pojemności cieplnej. Satelita będzie wyposażony w
dwa sensory pracujące w bliskiej podczerwieni w zakresie
'od 0,8 do 1,1 μm i w podczerwieni termalnej w przedziale
od 10,5 do 12,5 μm. Będzie to satelita eksperymentalny, któ
ry dostarczy informacji do celów geologicznych, hydrolo
gicznych i rolnych. Zdolność rozdzielcza będzie jednak sto
sunkowo mała, bo wynosząca zaledwie 500 m. Satelita
HCMM, podobnie jak satelity z serii Landsat, będzie po
ruszał się po orbicie zsynchronizowanej z położeniem Słoń
ca. Nad USA satelita będzie przelatywał o 13 w ciągu dnia
i o 2 w nocy, to jest w czasie, kiedy powierzchnia terenu
wykazuje najwyższą i najniższą temperaturę. Uzyskane dane
pozwolą na podjęcie badań hydrologiczno-glebowych. W wy
padku uzyskania pozytywnych rezultatów planuje się za
łożenie globalnego systemu operacyjnego.

6. Program Seasat

Monitorowanie i badanie powierzchni oceanów i mórz
stanowi bardzo poważne zagadnienie w skali światowej.
Ponieważ satelity z serii Landsat skonstruowano głównie
pod katem zbierania danych o lądach, w USA podjęto pra
ce nad programem badania powierzchni oceanów i mórz
z pokładu satelitów. Na rok 1978 zaplanowano wystrzelenie
pierwszego satelity z serii satelitów przeznaczonych do po
miaru zjawisk dynamicznych na powierzchni oceanów (Ocean
Dynamics Measuring Satellite). Satelita będzie pracował
na orbicie znajdującej się na wysokości 800 kilometrów, z
szybkością 14,5 orbity na dobę. Monitorowanie wybranego
oceanu będzie trwało nieprzerwanie w dzień i w nocy w
interwałach 36-godzinnych.
Przewiduje się zainstalowanie sensorów mikrofalowych
(1 μ do 1 m) pozwalających na rejestrowanie powierzchni
mórz niezależnie od stanu zachmurzenia. Prawdopodobnie
beda zainstalowane sensory radarowe (L-kanałowe) o roz
dzielczości 25 m. Stacje odbiorcze w pierwszej fazie ekspe
rymentu będą położone na terytorium USA, a ich zasięg
nie będzie przekraczał 2300 km.
7. Europejski satelita teledetekcyjny

Amerykańskie satelity serii Landsat dostosowano głów
nie do warunków przyrodniczych, geologicznych oraz do
Struktury użytkowania ziemi na terenie USA. Z uwagi na
inny charakter terenów europejskich, dane dostarczane
przez satelity Landsat nie daja pełnych informacji o zjawis
kach występujących na terenie Europy. Z tego względu we
Francji podjęto prace nad opracowaniem projektu europej
skiego satelity teledetekcyjnego. Glownvm celem programu
ma bvć dostarczenie danych Shizacych do:
— opracowania i aktualizacji map użycia ziemi:
— szacowania i zarzadzania terenami rolnymi i leśnymi:
— przewidywania i zarzadzania zasobami wodnymi:
— wyznaczania powierzchniowych temperatur wody;
— badania zasiewów i przewidywania zbiorów:
— szacowania klęsk żywiołowych:
— monitorowania rozwoju urbanizacji i jej efektów uboπ7ovch.
r,∩dobnie iak w satelitach Landsat. nlanuie sie wvbʌr
orh;tv kołowej Wiskobiegiinowej. nachylonej pod katem
98.fi0. Wysokość orbity bedzie wynosić 809 km. czas obiegu
sat°litv wzdłuż iednej orbity 101 min. natomiast całv cykl
bedzie trwał 13 dni. co odpowiada 185 obrotom.
Rensorv umieszczone na satelicie bedzie cechowała duża
rozdzielczość. Zakłada sie zainstalowanie dwu svstemów:
a) o Wvsokiei rozdzielczości HBV (High BosriIntinn in
VislWeI.
widmie widzialnym, v7 którvm wiolHmść Pixebi
Wvniesie 23 V 23 m Przv pasie obrazowania fi∩ `ʃm:
b) o Sredniei rozdzielczości MRVjB (Medi1,m Rosolutinn
instrument in Visiblo and Infra-Red), nracuiaceco w zaVrosie widma widzialnego i WisViei nodczemnpni. przy
n⅛p]u vzio]iroioɪ mo m i pasie obrazowania 30∩ km.
Svstem HVR b°dz:e pracować w czterech kanałach: 9.5 do
9.fi∙ 9.fi do ∩7∙ 9 7 do ∩ 8 oraz ∩ 8 do 1.1 ∣∣m.
System MBViR bedzie miał takie same kanały jak sy
stem HVB oraz dwa kanały obejmujące bliska podczer
wień: 1,5 do 1,75 oraz 2,1 do 2,35 μm, przeznaczone do zbie

rania informacji do celów badania wilgotności gleb i za
nieczyszczeń wody. Ponadto jeden kanał będzie pracować
w podczerwieni termalnej, w oknie atmosferycznym pomię
dzy 10,5 a 12,5 μm. Ten skaner będzie pracować zarówno
w dzień, jak i w nocy. Rozważa się także możność umiesz
czenia drugiego kanału pracującego w podczerwieni termal
nej w zakresie od 8 do 12,5 μm.
Projektuje się zastosowanie nowego typu skanera, w
którym obraz optyczny jest formowany przez rząd detek
torów umieszczonych w płaszczyźnie ogniskowej instru
mentu. W rozwiązaniu tym eliminuje się dotychczasowe
rozwiązania mechaniczne, których graniczna rozdzielczość
wynosiła 50 do 60 m.
Opracowany harmonogram prac przewiduje szereg prób
naziemnych i lotniczych, natomiast umieszczenie satelity
na orbicie przewidziane jest na rok 1983.

8. Satelity meteorologiczne

Były one pierwszymi satelitami, które zapoczątkowały
badanie zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi i w
otaczającej atmosferze. W kwietniu 1960 roku umieszczono
na orbicie pierwszego satelitę meteorologicznego TIROS-I
(Television and Infra Red Observational Satellite). W la
tach 1960—1965 na orbitach umieszczono dalszych 10 sate
litów typu TIROS.
Następny etap stanowiły satelity TOS, zwane również
ESSA, które tworzyły pierwszą generację globalnego syste
mu operacyjnego.
Drugą generację zapoczątkował satelita ITOS-I umiesz
czony na orbicie 23 stycznia 1970 roku. Cechowała go moż
ność globalnego gromadzenia danych zarejestrowanych przez
system Widikonowy, ponadto umożliwiał transmisję danych
radiometrycznych w czasie rzeczywistym lub przekazywanie
danych zarejestrowanych na taśmie magnetycznej. Co dwa
naście godzin powtarzał się cykl obserwacji obejmujących
zasięgiem cały glob ziemski. Obserwowane dane dotyczyły
głównie stanu zachmurzenia.
W roku 1972 umieszczono na orbicie satelitę NOAA-2,
wyposażonego w Stystem ITOS-D. System ten prowadzi
obserwacje zarówno w dzień, jak i w nocy, za pomocą ra
diometrów o bardzo wysokiej rozdzielczości oraz o średniej
rozdzielczości.
Satelity ITOS, podobnie jak satelity Landsat, operują
wzdłuż orbit kołowych na wysokości 1463 km, a czas jed
nego okrążenia wynosi 115 minut. W tym czasie Ziemia
obraca się o 28,5°. Kąt widzenia sensorów zainstalowanych
na satelicie umożliwia stałe pokrycie terenu zawartego po
między dwiema sąsiednimi orbitami, zatem w czasie 12,5
obrotu, jakie wykonuje satelita w ciągu jednej doby, otrzymuje się pokrycie całej Ziemi. Satelita dostarcza trzy
rodzaje informacji:
a) dane ze skanera pracującego w przedziale widma wi
dzialnego od 0,52 do 0,73 μm i w zakresie 10,5 do 12,5 μm
obejmującym część podczerwoną widma elektromagnetycz
nego. Zdolność rozdzielcza tych danych wynosi odpowied
nio 3,7 i 7,3 km;
b) dane z radiometru o bardzo wysokiej rozdzielczości,
dotyczące dwu kanałów: 0,6 do 0,7 μm w zakresie widma
widzialnego i 10,5 do 12,5 μm w zakresie podczerwieni.
Zdolność rozdzielcza tego zapisu wynosi 0,9 km w zasto
sowaniu do obu kanałów;
c) dane z radiometrycznego pionowego profilomierza tem
peratury (VTPR — Vertical Temperature Profile Radio
metr), który rejestruje temperaturę na różnych wysokoś
ciach, od powierzchni Ziemi do 30,5 km. Pomiar taki wy
konywany jest dla całego globu co 12 godzin.
Wszystkie wymienione dane są odbierane w czasie rze
czywistym przez lokalne krajowe stacje odbiorcze (w Pol
sce stacja odbiorcza obrazów satelitarnych przekazywanych
z satelitów meteorologicznych znajduje się pod Krakowem)
oraz rejestrowane, a następnie retransmitowane do NESS
(National Environmental Satellite Service) w Suitland (USA).
Trzecią generację satelitów meteorologicznych przezna
czonych do badania środowiska zapoczątkuje satelita TIROS-N, który będzie umieszczony na orbicie na początku
1978 roku. Będzie on wyposażony w ulepszoną aparaturę,
ÿtôra znacznie zwiększy liczbę pozyskiwanych informacji,
głównie w zakresie badania temperatury powierzchni mo
rza oraz identyfikacji obszarów pokrytych śniegiem. W la
tach 1978—1984 będzie umieszczonych na orbitach 7 takich
satelitów tworzących system globalny.
Satelity meteorologiczne dostarczają wielu dodatkowych
informacji, które są przydatne przy analizie obrazów otrzymywanych z satelitów teledetekcyjnych przeznaczonych
do badania powierzchni Ziemi i zasobów naturalnych. Naj
istotniejszą cechą tych danych jest szybkość uzyskania in
formacji i duża częstotliwość.
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9. Radzieckie zdjęcia satelitarne

Poza satelitami wykonującymi monitorowanie powierzch
ni Ziemi z dużych wysokości w Związku Radzieckim w
1976 roku po raz pierwszy wykonano zdjęcia nową kamerą
wielospektralną MKF-6 umieszczoną na załogowym statku
kosmicznym Sojuz-22. Ponieważ wysokość orbity Sojuza-22
wynosiła ca 250 km, uzyskano zdjęcia Wielospektralne w
skali około 1 : 200 000.
Kamera MKF-6, produkcji zakładów Zeissa w Jenie,
jest sześcioobiektywowa, przy czym odległości ogniskowe
kamer wynoszą 125 mm, a format poszczególnych zdjęć
55 X 80 mm. Terenowy zasięg zdjęć wynosi 115 X 165 km.
Zdjęcia cechuje bardzo wysoka zdolność rozdzielcza wy
nosząca 162 linie na milimetr.
Zakresy sześciu kanałów obejmùją interwały co 60 nm
w przedziale widma widzialnego od 480 do 840 nm.
Program badań przewiduje okresowe wykonywanie
zdjęć kamerą MKF-6 z pokładów kolejnych załogowych
statków kosmicznych.
10. Uwagi końcowe

W ciągu zaledwie kilkunastu lat nastąpił ogromny roz
wój teledetekcji satelitarnej, wyrażający się głównie w in
stalowaniu na statkach kosmicznych coraz doskonalszych
systemów zbierania informacji o powierzchni naszego globu.
Ogólne tendencje zmierzają do uruchomienia operacyjnych
systemów teledetekcyjnych obejmujących zasięgiem cały
glob ziemski. Uruchomienie takich systemów wymaga jed
nak założenia większej liczby stacji odbiorczych, które w
czasie rzeczywistym będą rejestrować dane przekazywane
z sensorów zainstalowanych na satelitach. Polska jest za

jan

Kasowicz

interesowana zarówno rozwojem systemów globalnych, jak
również systemów lokalnych dostarczających bardziej do
kładnych informacji.
Pierwsze analizy zdjęć satelitarnych, przeprowadzone
zarówno w Ośrodku Przetwarzania Obrazów LotniczjrCh
i Satelitarnych Instytutu Geodezji i Kartografii, jak i w
Zakładzie Interpretacji Zdjęć Satelitarnych i Lotniczych
w Instytucie Geologicznym w Warszawie, wykazały dużą
przydatność tych materiałów w wielu dziedzinach naszej
gospodarki narodowej. Zagadnienia aplikacyjne stanowią
jednak odrębny problem, który będzie omówiony w jed
nym z następnych zeszytów Przeglądu Geodezyjnego.
W Polsce centralne archiwum zdjęć satelitarnych znaj
duje się w Ośrodku Przetwarzania Obrazów Lotniczych
i Satelitarnych IGiK, który rozprowadza te materiały do
zainteresowanych instytucji.
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Jak zwiększyć eksport szarych komórek?

Warszawa

*

Na temat eksportu myśli technicznej z dziedziny geo
dezji i kartografii wypowiadano się już wielokrotnie, uza
sadniając zawsze potrzebę wzrostu, z uwagi na szereg ko
rzyści, a przede wszystkim z uwagi na jego promocyjny
charakter na rzecz eksportu z zakresu wielu dyscyplin te
chnicznych. Ten promocyjny walor eksportu geodezji i kar
tografii zobowiązuje do podejmowania określonych akcji
i poszukiwań nowych impulsów, nowych form działania,
inicjatyw i inspiracji.
Na skutek bardzo ostrej konkurencji występującej w
handlu wyposażeniem i osprzętem kraje rozwinięte coraz
częściej zwracają się w stronę sprzedaży produktów o znacz
nym współczynniku dodanej wartości intelektualnej. Taki
właśnie charakter mają usługi z dziedziny geodezji i kar
tografii, których produktem finalnym jest zwykle mapa.
Odpowiednia mapa jest bowiem w procesie inwestycyjnym
elementem najpotrzebniejszym do podjęcia innego planowego
działania, jak: planowanie przestrzenne, rozbudowa miast
i wsi, rozbudowa sieci komunikacyjnej, poszukiwania geo
logiczne, irygacje i melioracje, przebudowa ustroju rol
nego itp. Rodzaj i skala map zmieniają się zależnie od
zamierzeń. Pozwala to na wcześniejszą dedukcję co do
przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych określonego re
gionu, a tym samym pozwala uzyskać informację dla in
nych eksporterów.
To właśnie jest powodem bardzo ostrej walki konku
rencyjnej we wszystkich przetargach dotyczących robót
geodezyjno-kartograficznych. O eksporcie geodezji i karto
grafii, który jest cząstką ogólnej działalności eksportowej
kraju, zapewniającej środki zarówno na bieżące potrzeby
importowe, jak i na terminowe wywiązywanie się z mię
dzynarodowych zobowiązań handlowych i eksportowych,
mówi się, że jest to najmłodszy eksport w kraju. Niestety,
jego młodość ma tutaj znaczenie raczej negatywne, zwa
żywszy, że wiele krajów zachodnich prowadzi ten eksport
już od kilkudziesięciu lat. W naszych warunkach, biorąc
pod uwagę ogromne zadania polskiej geodezji i kartografii
w związku z powojenną odbudową i rozbudową kraju, mo
żemy mówić o kilkunastoletnim opóźnieniu w eksporcie
geodezji i kartografii. Brakowało nam w odpowiednim cza
sie perspektywicznego spojrzenia na możliwości lub nie do
ceniliśmy szansy. W rezultacie takiego stanu rzeczy pozwo
liliśmy wyprzedzić się wielu krajom europejskim i poza

europejskim, które zdołały już zadomowić się dobrze na
rynkach trzeciego świata. My natomiast, będąc ciągle na
początku drogi, musimy dopiero poznawać specyfikę ryn
ków, ich prawa pisane i niepisane, historię, kulturę i oby
czaje, skuteczne metody akwizycji i marketingu, taktykę
konkurencji itp.
Zdobyte dotychczas doświadczenie i poczynione obserwa
cje dają podstawę sądu, że wchodzenie na rynki trzeciego
świata z eksportem geodezji i kartografii na własną rękę
jest coraz trudniejsze, a niekiedy wręcz niemożliwe. Utrud
nienia przybiarają różne formy, zależnie od określonego
regionu czy kraju. Czasem jest to sprawa wymagania spe
cjalnych referencji, których nie możemy dostarczyć, w in
nych wypadkach znów są to różne formy preferencji dla
firm miejscowych lub dla firm zagranicznych, ale zadomo
wionych i znanych na rynkach z długoletniej działalności,
mających najczęściej własne licencjonowane biura.
Taka sytuacja zmusza nas do szukania rozwiązań, które
pozwolą pokonywać powstające bariery. Rozważana jest
między innymi sprawa ściślejszych powiązań z miejscowy
mi firmami przez odpowiednią kooperację prowadzącą na
wet do zawarcia spółki. Powiązania z miejscowymi firmami
dają niewątpliwie wiele szans pozyskania określonego ryn
ku, ale równocześnie stwarzają obu partnerom wiele trud
ności formalnoprawnych. Poza tym są to zwykle firmy
bardzo małe, prowadzone niefachowo, o słabej kadrze i kiep
skim usprzętowieniu, nie przygotowane i nie przystosowane
do robót na dużą skalę, oczekujące zbyt wiele od swojego
zagranicznego partnera.
Zjednoczenie „Geokart” realizuje już jeden kontrakt na
zasadzie tego rodzaju współpracy oraz ma jeszcze kilka po
dobnych propozycji. Jako pozytywny przejaw należy odno
tować fakt, że propozycje współpracy przychodzą do „Geokartu” ze strony potencjalnych partnerów, a nie odwrotnie.
Świadczy to o dużej popularności „Geokartu” na rynkach
trzeciego świata.
Inne rozwiązania, dające również możność eksportu, to
współpraca z dużymi firmami europejskimi lub pozaeuro
pejskimi. I na tym odcinku podjęto już odpowiednie dzia
łania w Zjednoczeniu „Geokart” w ścisłej współpracy z
Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego „Polservice”. W
tego rodzaju inicjatywach należy upatrywać szczególnej
szansy dalszej aktywizacji eksportu z omawianej dziedziny.

Mówiąc o aktywizacji eksportu mamy na myśli otrzy wiele interesujących akcji akwizacyjnych, ale jesteśmy zda
manie nowych zleceń na roboty geodezyjno-kartograficzne nia, że jest ich jeszcze o wiele za mało. Mamy podstawy,
i podpisanie interesujących kontraktów. Oczywiście, kon by sądzić, że rok 1978 przyniesie nowe możliwości.
trakty powinny przynosić Polsce korzyści, ale w naszej idei
Znacznie korzystniej przedstawia się sprawa na rynkach,
eksportu jest również chęć udzielenia pomocy określonemu gdzie prowadzimy roboty eksportowe (Irak, Libia, Afgani
krajowi. Wyraża się to często w formie różnego rodzaju stan, Nigeria). W tych wypadkach kierownictwo robót przej
szkoleń, stażów krótkookresowych dla kadry miejscowej, muje funkcje akwizycyjne zmierzające do rozszerzenia za
doradztwem, czyli świadczeniami dodatkowymi na rzecz kresu prowadzonych robót lub uzyskania nowych zleceń.
naszego partnera.
Nie zawsze jednak jest to możliwe, z uwagi na określone
Uzyskiwanie nowych zleceń na roboty eksportowe wy
układy bądź z innych względów.
maga prowadzenia permanentnej reklamy i akwizycji na
Jest rzeczą oczywistą, że tak samo selektywnie jak pod
rynkach potencjalnych zleceniodawców.
chodzimy do ogłoszonych przetargów, należy podchodzie do
Działalności reklamowej Zjednoczenia „Geokart” poświę określonych rejonów eksportowych. Nie możemy — nie
ca się i będzie nadal poświęcać wiele uwagi, starając się byłoby to słuszne — interesować się wszystkimi krajami,
wykorzystać wszystkie dostępne formy. Jak dotychczas, wy które potrzebują pomocy w zakresie geodezji i kartografii.
raża się ona w rozsyłaniu ofert wywoławczych prezentu W tym wypadku jest konieczna koncentracja sił i środków
jących nasze możliwości eksportowe, folderów, ulotek re na wybrane rejony eksportowe. Pozwala to lepiej i szybklamowych, kalendarzy, a także w udziale w ekspozycjach -ciej poznawać je, organizować akwizycję, a tym samym
organizowanych przez PHZ „Polservice” na międzynarodo tworzyć większe możliwości eksportu.
wych targach w krajach rozwijających się (Maroko, Algie
Oficjalnym dokumentem uprawniającym do przygoto
ria, Irak, Iran, Libia, Hiszpania).
wania i złożenia oferty, czyli do wzięcia udziału w prze
Do oddzielnej formy działalności reklamowej należy za targu, jest wykupienie warunków przetargowych. Formal
liczyć udział naszej służby w konferencjach międzynarodo nie można tego dokonać dopiero po ogłoszeniu przetargu
wych z dziedziny geodezji i kartografii, organizowanych w prasie miejscowej, jeśli jest to przetarg otwarty, lub po
zwykle przez ONZ dla krajów trzeciego świata, lub w in otrzymaniu zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu w
nych imprezach dających możność przedstawienia dorobku wypadku przetargów zamkniętych.
polskiej geodezji i kartografii, jak miało to miejsce ostatnio
Wykupione warunki przetargowe są natychmiast prze
na Kongresie FIG w Sztokholmie. Rola „Geokartu” w tym
do kraju. Bezpośrednio potem rozpoczyna się dro
Kongresie była szczególna, choćby ze względu na imprezę syłane
biazgowa analiza wymienionych warunków, następuje za
jachtową, będącą przedsięwzięciem bez precedensu, która projektowanie
technologii, sprzętu, transportu itp. Następ
przejdzie chyba do historii działalności FIG.
nie określa się pracochłonność poszczególnych operacji, spo
Zupełnie nową formę działalności reklamowej zastoso rządza harmonogram prac oraz planuje odpowiedni skład
wano w październiku ubiegłego roku w Syrii, organizując kadry. Dalszą czynnością jest wycena kosztów w złotów
specjalistyczne seminarium na temat roli mapy w procesie kach i dewizach, redakcja oferty, skompletowanie referen
rozwoju kraju. Idea ta powstała w związku z zamiarem cji technicznych, przetułmaczenie oferty na żądany język
przekazania władzom miasta Aleppo w Syrii dokumentacji i przekazanie całości sprawy do „Polservice” w celu wyko
fotogrametryczno-kartograficznej zabytkowej twierdzy „Alep nania ostatecznej kalkulacji cenowej i przekazania oferty
po”, wykonanej przez OPGK w Szczecinie na podstawie klientowi.
materiałów polowych sporządzonych przez studencką wy
Jest charakterystyczne, że prawie zawsze warunki prze
prawę AGH, pod nazwą „BARI 75”, zorganizowaną w targu na prace geodezyjne i kartograficzne w krajach trze
1975 roku. Zgodę na zorganizowanie seminarium oraz od ciego świata preferują najbardziej nowoczesne technologie
powiednie poparcie uzyskaliśmy z BRH w Damaszku. W i instrumenty. Warto podkreślić, że służba geodezyjna nie
czasie przygotowania imprezy przyłączyło się do nas „Wa- których z tych krajów jest często wyposażona w nowoczes
deco”, a później „Geopol”; niezbędną pomoc finansową oraz ny sprzęt geodezyjny, fotogrametryczny i kartograficzny i
organizacyjną otrzymaliśmy z PHZ „Polservice”. W rezul . niekiedy odbiega to zupełnie od naszych wcześniejszych
tacie odbyła się impreza o bardzo ciekawym profilu, ilu
wyobrażeń.
strowana kilkudziesięcioma bardzo udanymi planszami wy
Zwykle warunki przetargu dość precyzyjnie podają wy
konanymi w OPGK-Katowice, podczas której wygłoszono magania dokładnościowe, tak w odniesieniu do obserwacji
referaty branżowe (Geokart, Geopol, Wadeco) oraz wyświet polowych, obliczeń, jak i w odniesieniu do produktu fi
lono film o odbudowie Warszawy. Równocześnie rozkol nalnego, jakim jest mapa. Są to często powielone przepisy
portowano szereg materiałów reklamowych o możliwościach instrukcji technicznych byłych krajów kolonialnych, trochę
eksportowych polskiej myśli technicznej.
zmodyfilcowane i przystosowane do nowoczesnych instru
Impreza ta, jako nowa nie stosowana dotychczas forma mentów i technologii.
W wielu krajach rozwijających się przywiązuje się du
reklamy w krajach trzeciego świata, zgromadziła wiele
osobistości oficjalnych i była oceniona przez odpowiednie żą wagę do walorów zewnętrznych oferty. Ma to miejsce
środowisko syryjskie jako szczególnie udana. Novum im wtedy, kiedy skromna wiedza osób decydujących nie pozwa
prezy polegało na tym, że pierwszy raz wykorzystano for la na ocenę merytoryczną. Oferty nasze nie powinny więc
mę seminaryjną do celów reklamowych (pozwoliło to na być gorsze od ofert konkurencji zarówno pod względem ję
zaproszenie gości, których obecność była najbardziej wska zyka, jak i papieru, estetyki oprawy itp.
Nie tylko strona estetyczna oferty decyduje ostatecznie
zana) oraz nie mówiono ogólnie o geodezji i kartografii
(foldery), lecz przedstawiono rolę mapy i jej znaczenie w o wygranej. Tym dominującym czynnikiem jest niewątpli
rozwoju kraju, a wiec dostosowano temat do potrzeb syryj wie żądana cena. Nie zawsze jest to cena najniższa, tym
bardziej jeśli odbiega znacznie od cen innych ofert, jednak
skich.
Procedury przetargowe, jako dominująca dotychczas for na pewno zleceniodawca szuka wykonawcy wśród oferentów
ma poszukiwania najodpowiedniejszych wykonawców robót, z niższego pułapu, proponujących dogodne warunki płat
przewidują zwykle bardzo krótkie terminy na opracowanie ności, mających wyrobioną opinię i odpowiednie referencje,
oferty. W takiej sytuacji oferent, aby zdążyć w terminie a tym samym gwarantujących prawidłowe wykonanie pracy.
Wiele już mieliśmy okazji do porównywania naszych
ze złożeniem oferty oraz spełnić wszystkie wymagania ocen z cenami konkurencyjnych firm z racji udziału we
kreślone w warunkach przetargu, powinien być wcześniej
zorientowany w specyfice danego rynku. Znajomość rynku wspólnych przetargach. Niestety, z niezadowoleniem odno
można uzyskać przede wszystkim przez działalność akwi towujemy fakt, że nasze oferty są zwykle bardzo wysoko
zycyjną. Duże firmy zagraniczne stosują określoną taktykę wycenione, często wyżej od znanych firm zachodnioeuro
w tym zakresie. Interesujące rynki są objęte ich stałą dzia pejskich czy amerykańskich. Jest to skutkiem nieprawidło
łalnością akwizycyjną. Co kilka tygodni pojawia się ten wego systemu ustalania cen ofertowych, opartego na cenni
sam przedstawiciel firmy, składa określone wizyty, prowa kach krajowych z zastosowaniem przyjętego przelicznika
dzi rozmowy itp. W szczególnych wypadkach przedstawi dewizowego w stosunku do obliczonych cen w złotych ociel przebywa stale na określonym rynku i jest zoriento •biegowych.
Sprawa ta wymaga na pewno głębszej analizy oraz
wany we wszystkich interesujących go sprawach. Skutecz
ność takiej taktyki nie ulega wątpliwości, tym bardziej że podjęcia określonych decyzji, gdyż inaczej będziemy się
są wtedy możliwe określone, aczkolwiek nieformalne ukła sami eliminowali z szeregu rynków.
W naszej działalności zmierzającej do rozwoju eksportu
dy, pozwalające na wcześniejsze uzyskanie warunków prze
targu, a tym samym na drobiazgowe opracowanie oferty, a geodezji i kartografii dużą uwagę należy poświęcić przy
gotowaniu odpowiedniego zaplecza. Jest to sprawa o du
nawet na zapewnienie ofercie skutecznych preferencji.
Zagadnieniu akwizycji Zjednoczenie „Geokart” poświęca żym znaczeniu, której rozwiązanie pozwoli zlikwidować
również wiele uwagi, współdziałając w tym zakresie z PHZ szereg przeszkód, odejść od improwizacji oraz osiągać po
„Polservice”. W ciągu ostatniego roku można odnotować trzebny poziom sprawności organizacyjnej.
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Mówiąc o przygotowaniu zaplecza eksportowego, rozu
miemy, że jest to określona inwestycja eksportowa w posta
ci określonych wysiłków i wydatków. Wszak nie wystarczy
tylko chcieć eksportować. Znana reguła skutecznego działa
nia określa to jednoznacznie: wiedzieć, chcieć, móc, zdążyć.
Jeśli już trochę wiemy i chcemy, to pozostaje jeszcze nau
czyć się tego, aby móc i zdążyć.
W ramach akcji przygotowania zaplecza eksportowego
wydzielono w kraju pięć okręgów eksportowych, jako jed
nostki mogące w przyszłości samodzielnie realizować każdą
pracę eksportową. Oprócz tego każdy z okręgów przygo
towuje się do podjęcia określonych prac specjalistycznych,
w zakresie których ma odpowiednie doświadczenie, sprzęt
i kadrę.
Należy z zadowoleniem odnotować, że akcja przygoto
wania zaplecza eksportowego rozwija się prawidłowo. Naj
większy nacisk kładzie się w tej chwili na przygotowanie
kadry. Stary slogan, że o wszystkim decyduje kadra, spraw
dza się w eksporcie. Dobra kadra na eksport to taka, która
zna języki obce, umie posługiwać się nowoczesnymi instru

mentami i stosować nowoczesne technologie oraz zna metody'
nowoczesnej organizacji pracy. Pomijam warunek dobrego
zdrowia, odporności fizycznej i psychicznej — jako oczy
wisty.
Jak widać, w zakresie szkolenia i przygotowania kadry
do zadań eksportowych mamy jeszcze wiele do zrobienia.
W tej akcji znaczną rolę może odegrać Stowarzyszenie
Geodetów Polskich, działając przez Komisję Eksportu oraz
zarządy wojewódzkie. Do rozważenia jest sprawa wymaga
nia środowiskowej opinii SGP, określającej kandydata na
wyjazd do prac eksportowych.
Tak w bardzo ogólnym ujęciu przedstawia się stan
obecny eksportu usług geodezyjnych i kartograficznych. Jak
już wspomniano na wstępie, są to początki działalności
i należy podejmować wiele wysiłków i inicjatyw zmie
rzających do osiągnięcia oczekiwanych efektów.
Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do ko
legów, którzy rozumieją i odczuwają zagadnienie oraz są
gotowi poświęcić tej sprawie swoje pomysły, inicjatywy
i wysiłki.

Mgr inź, JANUSZ GALIŃSKI_____________________________________
Państwowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
Warszawa

Podstawowe zasady i formy sterowania jakością produkcji
w Państwowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym
nikającą przede wszystkim z wiodącej roli w zakresie
Strategia społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, opra
cowana na VI, a rozwinięta na VII Zjeżdzie Partii, wysu tworzenia i utrzymania w stanie aktualnym bazowego za
wa na pierwszy plan jakościowe kryteria działania. Dążenie sobu geodezyjno-kartograficznego w skali krajowej, jak
do wyższej jakości pracy, a zwłaszcza podnoszenia poziomu również wielkość i złożoność większości realizowanych ro
jakości produkcji, jest pierwszoplanowym zadaniem w go bót, co wymaga bardzo rozwiniętej kooperacji wewnętrznej
spodarce narodowej. Kryterium jakości jest decydującym i zewnętrznej. Stwarza to określone trudności w całokształ
miernikiem efektywności wszystkich przedsięwzięć progra cie zarządzania pionem produkcji, a tym samym również
mowych i stanowi podstawowy warunek realizacji zadań w sterowaniu jakością produkcji, zwłaszcza w przebiegu
programowych, zmierzających do zapewnienia dynamicznego procesów produkcyjnych prac dużych i zróżnicowanych arozwoju społeczeństwa socjalistycznego. Dlatego uznano, że Sortymentowo. Czynniki te, jak również trudności organi
gospodarka intensywna wymaga kompleksowego ujęcia zacyjne wynikające z procesu integracji 3 różnych jedno
wszystkich warunków organizacyjnych, ekonomicznych, stek wykonawczych i powołanie w 1975 roku PPGK, wa
technicznych i psychologicznych wpływających na jakość runkowały między innymi szczególnie pilną potrzebę opra
oraz wytworzenia takich systemów, które pozwolą na dy cowania jednolitych i szczegółowych zasad organizacyjnych
namiczne sterowanie czynnikami decydującymi o jej po i technicznych sterowania jakością produkcji. Podejmując
opracowanie takich zasad, oparto się przede wszystkim
ziomie.
Wymagania te uwzględniono w systemie zarządzania jed na podstawowym postulacie w nowoczesnym systemie za
nostek wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego, które rządzania, jako najbardziej efektywnym w przebiegu pro
jednocześnie, zależnie od warunków i zakresu działalności, cesów produkcyjnych gospodarki intensywnej, że głównym
określiły indywidualne zasady organizacyjne oraz formy miernikiem zadowalającej jakości jest działalność produk
działania, mające na celu skuteczne podnoszenie poziomu cyjna zapewniająca oddanie roboty organom kierownictwa
i nadzoru, a tym bardziej odbiorcy — za pierwszym razem,
jakości produkcji.
to jest bez zwrotów i poprawek. Założenia te stanowią
Bardzo istotną rolę w zakresie społeczno-zawodowego podstawę ustaleń, które szczegółowo określono w Instruk
oddziaływania na wypracowanie możliwie optymalnych form cji w sprawie zabezpieczenia jakości produkcji geodezyjnoi czynników sterowania jakością produkcji geodezyjno-kar -kartograficznej i wewnętrznych odbiorów robót w PPGK,
tograficznej spełnia SGP, zwłaszcza przez rozwijanie i u- wprowadzonej do stosowania zarządzeniem dyrektora w
Powszechnianie nowoczesnych kryteriów w zawodzie geodety. lutym 1976 roku. Stanowi ona podstawowy przepis formal
Przykładem tej działalności w środowisku warszawskim noprawny, określający przede wszystkim organizację, zakres
było zorganizowanie w dniu 29 VI 1977 r. przez Warszawskie kompetencji i odpowiedzialności w tym zakresie poszcze
Przedsiębiorstwo Geodezyjne, z inicjatywy Komisji Techni gólnych szczebli zarządzania i nadzoru pionu produkcji
ki Oddziału Stołeczno-Wojewódzkiego SGP, zebrania dy Przedsiębiorstwa, jak również tryb oraz sposoby dokumen
skusyjnego na temat: Jakość opracowań geodezyjnych — towania kontroli i wewnętrznych odbiorów robót.
środki zmierzające do jej podniesienia. Referat wygłoszony
Przepisy instrukcji podporządkowane są naczelnej zasa
na tym spotkaniu, przygotowany z ramienia Koła Zakłado dzie, że główny obowiązek i odpowiedzialność za jakość
wego SGP przy PPGK1 jest tematem opracowania. Przed produkcji spoczywa przede wszystkim na samodzielnym wy
stawiono w nim podstawowe zasady organizacyjne kontroli konawcy oraz kierowniku brygady lub pracowni, realizują
robót w systemie zarządzania produkcją oraz przyjęte za cych zadanie produkcyjne. Opierając się na tej zasadzie,
łożenia i formy sterowania jakością produkcji w PPGK. wprowadzono systematyczne wdrażanie nawyku i sumien
Omawiając zagadnienie jakości produkcji w PPGK, na nej samokontroli oraz poczucia odpowiedzialności przy or
leży uwzględnić specyfikę działalności Przedsiębiorstwa, wy ganizowaniu i egzekwowaniu roboty przez brygadzistów.
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W procesie skutecznego podnoszenia poziomu jakości
produkcji samokontrolę traktujemy jako podstawowy ele
ment kontroli jakości robót, stanowiący obowiązek pracow
ników bezpośredniej produkcji. Wynika to zwłaszcza ze spe
cyfiki zawodu geodety, gdzie bezpośrednim wytwórcą jest
w zasadzie personel inżynieryjno-techniczny, a więc ludzie
o wysokim poziomie wykształcenia zawodowego i społeczno-politycznego. Determinuje to również w dużym stopniu po
jęcie samokontroli w pracach geodezyjno-kartograficznych,
które powinniśmy traktować przede wszystkim jako rze
telne wykonywanie powierzonej pracy, oparte na wysokich
kwalifikacjach zawodowych, przeszkoleniu specjalistycznym
oraz znajomości i przestrzeganiu przepisów technicznych
w zakresie wykonywanych robót. Zasady samokontroli po
winny opierać się przede wszystkim na świadomości spo
łecznej i wiedzy fachowej, wszechstronnym podnoszeniu
kwalifikacji oraz etyki zawodowej kadry inżynieryjno-tech
nicznej. Dlatego między innymi szczególną wagę przywią
zujemy do obowiązku autoryzowania czynności produkcyj
nych wykonywanych przez poszczególnych pracowników oraz
sporządzonej dokumentacji technicznej. Złożenie podpisu na
sporządzonym dokumencie w rozumieniu instrukcji stanowi
samokontrolę.
Dotyczy to w równym stopniu kierowników brygad, na
których zgodnie z zasadami systemu akordu zbiorowego,
spoczywa odpowiedzialność za należytą organizację oraz
nadzór i kontrolę robót, jak i kwalifikację jakości. Kierow
nik brygady potwierdza odbiór roboty od bezpośredniego
wykonawcy autoryzując odpowiednie dokumenty techniczne
i formalne obejmujące zadania produkcjne brygady, zgod
nie z procesem produkcyjnym oraz przepisami ogólnymi
ustalonymi w odniesieniu do odpowiedniego asortymentu
robót. Zakończenie całości powierzonego zadania oraz speł
nienie warunków jakościowych kierownik brygady doku
mentuje odpowiednim wpisem — klauzulą w dzienniku
robót.
Skuteczne wdrażanie nawyku i obowiązku samokontroli
oraz prawidłowego egzekwowania roboty przez brygadzistów
powinno zapewniać wzmożoną i efektywną działalność kie
rownictwa i nadzoru wszystkich szczebli oraz aparatu kon
troli, a zwłaszcza kierowników robót. W naszej organizacji
kierownik roboty odpowiada przede wszystkim za właści
wy nadzór nad przebiegiem produkcji w odniesieniu do
całej roboty wykonywanej przez poszczególne brygady za
kładu produkcyjnego. On też dokonuje kontroli końcowej
zadania i przygotowuje dokumentację do końcowego we
wnętrznego odbioru.
Kierownicy zakładów w zakresie zapewnienia właściwej
jakości prac obowiązani są do nadzorowania podległego
im kierownictwa produkcji, a w szczególności powinni od
działywać na tworzenie atmosfery dobrej roboty oraz czu
wać, aby stosowane formy, metody kontroli, ich zakres
i częstotliwość gwarantowały prawidłową jakość.
W systemie organizacji zarządzania działalnością przed
siębiorstwa w zakresie jakości produkcji wiodącą rolę pełni
dział sterowania jakością produkcji, powołany w końcu
1975 roku, do którego obowiązków należy przede wszy
stkim:
— inicjowanie i opracowywanie zarządzeń i wytycznych
w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu oraz me
tod kontroli jakości produkcji;
— określanie czynników mających decydujący wpływ na
jakość;
— analizowanie przyczyn wadliwej produkcji oraz wska
zywanie środków zapobiegawczych;
— prowadzenie rejestru reklamacji w sprawie jakości ro
bót oraz nadzór nad ich właściwym i terminowym załat
wieniem;
— opiniowanie działalności wykonawstwa i nadzoru po
szczególnych jednostek produkcyjnych, zwłaszcza w odnie
sieniu do rozpatrywanych premii, nagród lub kar;
— opiniowanie projektów wewnętrznych przepisów tech
nicznych, jak: instrukcje robocze, technologie, wytyczne
techniczno-organizacyjne itp. oraz programów szkolenia pra
cowników kadry inżynieryjno-technicznej;
— opracowywanie okresowych sprawozdań o stanie ja
kości produkcji w Przedsiębiorstwie oraz poszczególnych je
go komórek.
Zadania te dział sterowania jakością produkcji realizuje
głównie na podstawie prowadzonych przez specjalistów ds.
jakości produkcji wyrywkowych oraz kompleksowych kon-β
troli poszczególnych rodzajów lub etapów produkcji wy
branych robót, udziału w odbiorach końcowych skompliko
wanych robót, a także korzystając z dokumentacji i kontroli
przez organa wszystkich szczebli kierownictwa i nadzoru.
W zakresie zapewnienia dobrej jakości robót dział stero
wania jakością współpracuje ściśle z działem przygotowania
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i realizacji produkcji, który w systemie zarządzania pro
dukcją Przedsiębiorstwa sprawuje między innymi wszech
stronny nadzór techniczno-organizacyjny nad prawidłowym
przebiegiem procesów produkcyjnych zlecanych robót oraz
ich koordynacją międzyzakładową we wszystkich etapach
realizacji zadania produkcyjnego. Dział przygotowania i rea
lizacji produkcji odpowiada również za organizowanie i pro
wadzenie wewnętrznych końcowych odbiorów robót, pod
czas których ostatecznie kwalifikuje się ich jakość. Skoordy
nowana współpraca tych komórek w zakresie stosowania
przyjętych zasad podnoszenia poziomu jakości pracy ma
istotne znaczenie przy złożonej kooperacji międzyzakłado
wej, zwłaszcza w okresie adaptacji systemu akordu zry
czałtowanego zlecenia i rozliczania robót, opartego na jed
nolitych zasadach, który wprowadzono oraz upowszechnio
no dopiero w zintegrowanym Przedsiębiorstwie.
Realizując postulat systematycznego i skutecznego pod
noszenia poziomu jakości produkcji w PPGK, podjęto
wszechstronną działalność, mającą na celu określenie i za
pewnienie podstawowych czynników organizacyjnych, eko
nomicznych i technicznych, niezbędnych do wytworzenia
i ugruntowania odpowiedniej świadomości oraz atmosfery
dobrej roboty na wszystkich szczeblach organizacyjnych
wykonawstwa i nadzoru produkcji.
Konkretyzując wymienione kierunki działania, ustalono
najpilniejsze zadania w dziedzinie podnoszenia poziomu ja
kości produkcji w Przedsiębiorstwie oraz podjęto ich syste
matyczną realizację, a zwłaszcza:
— jako podstawowy element działania w zakresie zapew
nienia warunków techniczno-organizacyjnych w systemie
sterowania jakością uznano konieczność uporządkowania
i dostarczenia na wszystkie stanowiska pracy — przepisów
technicznych i porządkowych, określających jednoznacznie
kryteria jakościowe i organizacyjne przebiegu procesów
produkcyjnych. Wiąże się to zwłaszcza z weryfikacją oraz
ujednoliceniem poszczególnych technologii, z jednoczesnym
uwzględnieniem nowoczesnych technik i środków produkcji;
— w celu usprawnienia i ujednolicenia organizacji pro
dukcji oraz zapewnienia podstawowych warunków jakoś
ciowych opracowano i przygotowano do wydania ramowe
procesy produkcyjne zasadniczych asortymentów robót, wy
konywanych w Przedsiębierstwie. Mają one charakter techniczno-porządkowy, ze szczególnym uwzględnieniem kolej
ności wykonywania podstawowych zabiegów produkcyjnych
i techniczno-organizacyjnych oraz przebiegu kooperacji mię
dzyzakładowej w realizacji poszczególnych etapów opraco
wania pełnego cyklu produkcyjnego dużych i złożonych
technologicznie robót. Obejmują one również wskazania
podstawowych zabiegów Samokontrolnych na stanowiskach
pracy oraz kontroli bezpośredniego nadzoru w węzłowych
punktach operacyjnych z uwzględnieniem zakresu i kompe
tencji autoryzowania poszczególnych dokumentów technicz
nych i formalnych;
— doceniając bardzo istotny wpływ na jakość produkcji
właściwie przygotowanej dokumentacji techniczno-kosztorysowej, uznano konieczność szczególnego wzmocnienia nad
zoru nad tym podstawowym etapem procesu produkcyjnego.
Opracowano zasady powoływania i trybu postępowania ko
misji oceny projektów technicznych (KOPT), dostosowane
do organizacji PPGK, które wprowadzono zarządzeniem
dyrektora Przedsiębiorstwa. Stwarza to możliwości wnikli
wej oceny założeń projektowych oraz przyjętych warunków
technicznych wybranych opracowań przez grono właści
wie dobranych specjalistów, zwłaszcza w odniesieniu do
dużych i skomplikowanych robót, stanowiąc poważny czyn
nik podnoszenia znaczenia i poziomu kontroli wstępnej;
— upowszechniono obowiązek organizowania okresowych
kursów wewnątrzzakładowych dla poszczególnych grup spe
cjalistycznych wykonawców w celu systematycznego doszka
lania w zakresie wprowadzonych do produkcji nowych te
chnologii oraz środków produkcji. Opracowano jednocześnie
zasady i formy oraz tematykę samokształcenia kierowane
go podstawowej kadry inżynieryjno-technicznej Przedsię
biorstwa;
— w celu zwiększania operatywności przy wprowadzaniu
i upowszechnianiu nowoczesnych technik i metod pracy
oraz specjalistycznego sprzętu dokonano bilansu osiągnięć
postępu technicznego w odniesieniu do tworzonego w PPGK
produktu bazowego geodezyjno-kartograficznego oraz opra
cowano podstawowy program rozwoju techniki w tym za
kresie;
— dla podniesienia poziomu właściwej eksploatacji środ
ków produkcji podjęto opracowanie instrukcji dotyczących
prawidłowej obsługi oraz rodzajów i zakresu obowiązują
cej konserwacji bieżącej sprzętu podstawowego i specjali
stycznego przez użytkowników.
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Jako główne działania, podjęte w zakresie rozwijania
bodźców ekonomicznych i moralnych, należy wymienić:
— rozwinięto i znacznie zwiększono w 1976 roku zain
teresowanie konkursem jakości robót oraz podniesiono jego
znaczenie społeczne' w Przedsiębiorstwie przez aktywną
działalność Koła Zakładowego SGP i kierownictwa Przed
siębiorstwa. Działalność tę należy ocenić pozytywnie, jako
przejaw wyzwalania ambitnych postaw oraz zdrowej rywa
lizacji w podnoszeniu poziomu jakości produkcji;
— opracowano i wprowadzono zarządzeniem dyrektora
regulamin współzawodnictwa pracy, określający zasady or
ganizacyjne oraz szczegółowe kryteria oceny wyników pra
cy. Do końca 1976 roku upowszechniono współzawodnictwo
pracy we wszystkich zakładach, obejmując akcją 800∕o za
łogi produkcyjnej Przedsiębiorstwa. Działalność ta bardzo
pobudziła ambicje zawodowe załogi i powinna stanowić
jeden z podstawowych elementów stałej poprawy jakości
pracy. Zagadnienie zorganizowanej rywalizacji w zakresie
podnoszenia poziomu pracy jest sferą szczególnego zainte
resowania aparatu zarządzania Przedsiębiorstwa w syste
mie sterowania jakością produkcji, którą analizuje się sta
le, oddziałuje na jej rozwijanie, udoskonala formy i treści
oraz kryteria oceny;
— w celu poprawy skuteczności oddziaływania w zakresię bodźców materialnych zmodyfikowano obowiązujące w
Przedsiębiorstwie zasady zlecania i rozliczania robót w sy
stemie akordu zryczałtowanego, preferując jakość pracy
przy ustalaniu współczynników kwalifikacyjnych oraz wpro
wadzając fundusz premiowy za szczególne osiągnięcia pra
cowników. Pozwala to na znaczne zwiększenie możliwości
Odzialywania bezpośrednio na poszczególnych wykonawców
oraz kierowników brygad. Celowość takiego oddziaływania
wiąże się przede wszystkim ze społecznym odczuciem i po
stulatem sprawiedliwego podziału zarobków, nagród i wy
różnień, podnoszących znaczenie etyki zawodowej, rzetel
nej wiedzy i twórczej aktywności. Celowi temu powinna
służyć rzeczowa, wnikliwa, obiektywna, jawna i udoku
mentowana ocena indywidualna pracowników.
Wychodząc z tego założenia, jak i w celu zwiększenia
operatywności działania aparatu nadzoru i skuteczności kon
troli technicznej, wszyscy samodzielni wykonawcy, kierow
nicy brygad oraz pracownicy średniego nadzoru w zakła
dach produkcyjnych Przedsiębiorstwa są obowiązani mieć
tak zwany zeszyt kontroli i zaleceń, do którego osoby kon
trolujące wpisują podstawowe uwagi i zalecenia z jedno
czesnym podaniem oceny jakości pracy. Opierając się na
wpisach i ocenach, kierownicy brygad oraz kierownicy ro
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bót (w stosunku do brygadzistów) zobowiązani są do wy
stawiania ocen kwartalnych i rocznych stanowiących pod
stawę ustalenia wysokości premii, nagród i wyróżnień, jak
również przy określaniu punktacji we współzawodnictwie
pracy. Należy również podkreślić, że wpisy do zeszytów
są udokumentowanym świadectwem częstotliwości i jakości
kontroli oraz przekazywanych poleceń i uwag instruktażo
wych przez pracowników poszczególnych szczebli kierow
nictwa i nadzoru.
Jest sprawą oczywistą, że prowadzenie podjętych kierun
ków działania oraz egzekwowania formalnych ustaleń w
zakresie poprawy jakości produkcji zależy w dużym stop
niu od społecznej świadomości, odpowiedzialności i kwa
lifikacji pracowników bezpośredniego kierownictwa i nad
zoru, a więc brygadzistów i kierowników robót, którzy od
powiadają za powierzone zadania i środki produkcyjne. To
też niezbędne jest zwracanie ■ większej uwagi na właściwy
dobór ludzi na te stanowiska, stałe podnoszenie wiedzy fa
chowej, właściwą 'znajomość ekonomicznych aspektów orga
nizowania i realizacji produkcji.
Wprowadzanie jednolitych i wszechstronnych zasad za
pewnienia dobrej jakości produkcji w nowoczesnym syste
mie zarządzania wiąże się jeszcze z wieloma trudnościami
organizacyjnymi w zintegrowanym Przedsiębiorstwie oraz
z oporami wynikającymi, zwłaszcza z nawyków pojmowa
nia organizacji i roli kontroli jakości produkcji, utrwalo
nych w okresie gospodarki ekstensywnej.
Niemniej należy uznać, że w wyniku podjętej w Przed
siębiorstwie działalności w zakresie podnoszenia jakości pro
dukcji, opartej na jednolitych zasadach i formach organi
zacyjnych, znacznie Zaaktywizowano kierownictwo i nadzór
w zakładach produkcyjnych, a Avprowadzenie ocen indywi
dualnych oraz rozwijanie współzawodnictwa pracy i kon
kursu jakości wpłynęło korzystnie na pobudzenie ambicji
osobistych pracowników oraz kolektywów wykonawczych
w dążności do uzyskania jak najlepszych wyników pracy.
Ewidentnym przykładem pozytywnych wyników tego dzia
łania jest korzystny bilans udziału PPGK w ostatnim ogól
nopolskim konkursie jakości prac geodezyjno-kartograficz
nych, w którym na 5 zgłoszonych robót uzyskano I i IV
nagrodę w grupie prac dużych.
Podstawowym warunkiem wzrostu poziomu jakości jest
przede wszystkim wprowadzanie i egzekwowanie przyję
tych zasad i obowiązków regulaminowych oraz dalsze roz
wijanie j wzbogacanie form wszechstronnego oddziaływa
nia w tym zakresie, zwłaszcza drogą wymiany doświadczeń
z innymi przedsiębiorstwami.

Osnowa geodezyjna jest podstawą do sporządzania
i aktualizacji mapy — jednego z bardzo istotnych instru
mentów planowego i sprawnego funkcjonowania wielu ga
łęzi gospodarki narodowej. Osnowa geodezyjna stanowi też
niezbędne oparcie do wyniesienia w teren każdego projektu
z dziedziny budownictwa lądowego i wodnego, przemysłu
i komunikacji. Szybko rosnąca liczba inwestycji i związane
go z nimi uzbrojenia terenu urządzeniami energetycznymi,
komunikacyjnymi i sanitarnymi powoduje, że osnowa geo
dezyjna jest niezbędna do realizacji, obsługi i konserwacji
tych urządzeń, wymagana jest także coraz większa jej do
kładność. Dotyczy to zwłaszcza terenów miejskich i prze
mysłowych. Dynamicznemu rozwojowi niektórych miast to
warzyszy na ogół rozwój sąsiadujących z nimi terenów
mniejszych miast i osiedli, które coraz silniej zespalają się
ze sobą, wzajemnie uzupełniają, tworzą wielki organizm,
zwany zespołem miejskim lub aglomeracją. W zespole
miejskim konieczna jest ścisła koordynacja poczynań w ca
łej działalności gospodarczej, a zwłaszcza inwestycyjnej.
Wcześniej czy później dojdzie do ujednolicenia materiałów
geodezyjnych takiego terenu, powstanie i będzie podlegać
ciągłej aktualizacji jednolita mapa całej aglomeracji, a do
tego celu potrzebna jest jednolita i dokładna osnowa geode
zyjna. Tam, gdzie osnowy jeszcze me ma, występuje pilna
po∣trzeba założenia jej.
Nośnikiem jednolitości osnowy, szkieletem wiążącym sie
ci szczegółowe w jedną całość jest sieć podstawowa, która
powinna objąć od razu obszar całej aglomeracji miejskiej.
Zakładanie czy porządkowanie sieci szczegółowych może już
następować etapowo i jest na ogół regulowane kolejnością
i pilnością potrzeb.
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Zakładane przez nasze Przedsiębiorstwo sieci podstawo
we jeszcze do połowy lat sześćdziesiątych były sieciami
czysto triangulacyjnymi, których istotą był precyzyjny po
miar kątów. W okresie tym po raz pierwszy zastosowano
,u nas dalmierze do zakładania osnowy podstawowej. Na
przestrzeni lat siedemdziesiątych wzrasta ciągle udział po
miarów liniowych w sieciach triangulacyjnych. W przeci
wieństwie do tradycyjnych triangulacji, gdzie pomierzone
długości służyły jedynie do nadania sieci skali i z reguły
nie podlegały wyrównaniu, w nowych sieciach triangula
cyjnych elementy liniowe są wyrównywane tak samo' jak
elementy kątowe. Nowa sieć triangulacyjna nie jest już sie
cią triangulacyjną w sensie dotychczasowym. Duża łatwość
.i wielka precyzja pomiaru długości, spowodowana szybkim
rozwojem dalmierzy elektromagnetycznych, sprawiły, że
dalmierz jest wielkim konkurentem teodolitu. Możność
wzmocnienia triangulacji pomiarami liniowymi pozwala na
złagodzenie typowych w triangulacji sztywnych warunków
konstrukcyjnych. Duże nasycenie sieci pomiarami długości
boków daje również gwarancję jednakowej, prawidłowej
skali w całej sieci, co nie zawsze było mocną stroną tra
dycyjnych miejskich sieci triangulacyjnych z jedną lub dwie
ma bazami. Jest utarty pogląd, że wzorcową siecią jest sieć
wzmocniona pomiarami długości w liczbie równej około 300∕o
ogólnej liczby mierzonych elementów. Jeżeli wzorca tego
nie stosuje się jeszcze w codziennej praktyce, zwłaszcza w
stosunku do miejskich sieci I rzędu, to przyczyną tego są
względy ekonomiczne, co omówiono w dalszej części opra
cowania.
Drugą najistotniejszą cechą nowej sieci triangulacyjnej
jest odejście od wielorzędowości. W tradycyjnych sieciach
triangulacyjnych dużych miast były co najmniej 3 lub 4
rzędy. Dla przykładu, nieaktualna już dziś sieć triangula
cyjna Szczecina z 1899 roku miała 5 rzędów, sieć Łodzi z
1934—1935 miała 4 rzędy, omówiono dalej sieć Warszawy
— 5 rzędów. Jedną z głównych przyczyn wielorzędowości
sieci triangulacyjnej była niemożność jednoczesnego wy
równania znacznej liczby punktów. Nawet w połowie na
szego stulecia, kiedy elektryczne Czterodzialaniowe arytmo
metry były już powszechnie używane w geodezyjnych pra
cach obliczeniowych, wyrównywanie grupy na przykład 50
punktów było bardzo kłopotliwe i pracochłonne. Rzadka,
ale jednocześnie wyrównana sieć I rzędu, zagęszczona stop
niowo dalszymi rzędami sieci, była jedynym możliwym
do stosowania modelem sieci miejskiej. Nowoczesna technika
obliczeniowa sprawiła, że jednoczesne wyrównanie grupy
kilkuset punktów nie sprawia trudności. Nowym modelem
sieci triangulacyjnej miasta lub aglomeracji miejskiej jest
sieć jedynie o dwu rzędach, która w porównaniu z siecią
wielorzędową zapewnia znacznie większą dokładność wza
jemnego położenia wszystkich punktów sieci po wyrówna
niu.
Przystępując do projektowania nowej sieci, z jednej stro
ny chcemy, aby zakładana sieć odpowiadała wysokim wy
maganiom i była realizowana z wykorzystaniem najnow
szych osiągnięć techniki, z drugiej zaś — należy liczyć się
z realiami w postaci istniejących sieci. Jak wykazało wie
loletnie doświadczenie naszego Przedsiębiorstwa, prawie
zawsze udaje się wybrać z istniejących sieci wartościowe
materiały obserwacyjne i wykorzystać je do nowej osnowy.
Ze względów ekonomicznych nie wolno więc z góry prze
kreślać dotychczasowych osnów i przystępować do projek
towania nowej sieci w taki sposób, jak by na danym te
renie nie działo się nic w zakresie geodezji, chociaż to po
stępowanie jest nieraz wygodniejsze. Tstniejace sieci ograni
czają w znacznym stopniu swobodę postępowania przv
projektowaniu, przysparzają też często różnych trudności
w procesie zakładania nowej osnowy. Jednak nawet częścio
we ich wykorzystanie przynosi gospodarce krajowej poważ
ne oszczędności. Dlatego każdy opracowany w Państwowym
Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym projekt no
wej sieci ponrzedza sTrzefółowa analiza istniejących sieci,
pod katem celowości i możliwości ich adaptacji.
Jako I rząd nowej sieci Orzvimuje sie zwvkl° odpo
wiedni fragment sieci Wvnelniajacej. Sieć ta, założona w
latach 1947—1959 na terenie całego kraju, odznacza się je
dnorodnością i duża dokładnością (średni błąd pomiaru ka
ta nie przekracza +1"1. Średnia długość boku sieci wvnosi
około 7—8 km. W razie potrzeby sieć tę można zagęścić
nrzez założenie w mieście dodatkowych punktów I rzedli^
Wykorzystanie punktów sieci Wvpelniaiacej iako punktów
T rzędu przyśpiesza znacznie założenie sieci miasta lub aglo
meracji, pozwala z reguły uniknąć wysokiej zabudowy punk
tów. co w sumie zdecydowanie obniża koszty.
Sieć wypełniaiaca można wykorzystać w dwojaki spo
sób: przez adaptacje współrzędnych, które najczęściej są
przeliczane na układ lokalny, albo przez adaptację obser
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wacji. W drugim wypadku sieć 1 rzędu jest wyrównywana
zawsze w układzie lokalnym jako sieć niezależna. Adap
tację współrzędnych sieci wypełniającej (z wyrównania sie
ci państwowej) stosuje się na ogół, gdy nowo projektowana
sieć miejska mieści się w granicach jednej grupy wyrów
nania sieci wypełniającej. W wypadku rozszerzenia zasięgu
istniejącej, wartościowej sieci I rzędu należy tę sieć włą
czyć do wspólnego wyrównania z fragmentem sieci wypeł
niającej.
Jak widać, przy zakładaniu nowych lub rozszerzaniu
istniejących sieci miast lub aglomeracji miejskich w więk
szości wypadków nie wykonuje się ‘kompletu obserwacji
sieci I rzędu, a jedynie pomiary uzupełniające, zarówno
kątowe (zagęszczenie sieci I rzędu, wznowienie punktów
zniszczonych), jak i liniowe (poprawienie, kontrola skali
sieci).
Zagadnienie adaptacji materiałów z istniejących sieci
W nie mniejszym stopniu dotyczy Sieci II rzędu. I tutaj
można uzyskać znaczne oszczędności oraz przyśpieszenie
wykonania robót terenowych. Adaptacji całkowitej lub częś
ciowej podlegają punkty triangulacji państwowej IV klasy,
punkty dawnej sieci zagęszczającej zaklasyfikowane do róż
nych klas sieci lokalnego znaczenia, a także punkty daw
nych sieci lokalnych. Adaptacja obserwacji nie oznacza, że
na adaptowanych punktach nie wykonuje się żadnych ob
serwacji. Adaptowaną część sieci należy powiązać z punk
tami nowo założonymi (wskazane jest wykonanie pewnej
liczby obserwacji kontrolnych), a całą sieć nawiązać do
sieci I rzędu.
Przy zakładaniu nowych punktów oraz wzmacnianiu
punktów o tak zwanej częściowej adaptacji znalazł zasto
sowanie pomiar długości za pomocą nowoczesnych dalmie
rzy elektromagnetycznych. Doskonale uzupełnia metodę
triangulacji oraz wpływa Zdecvdowanie na obniżenie wy
sokości zabudowy punktów. Tam. gdzie pomiar niezbęd
nych (w tradvcyjnej triangulacji) kierunków wvmaga po-,
stawienia wysokich wież, wzmocnienie konstrukcji punktów
pomiarem odpowiednich boków daje równie dobrze wyzna
czone punkty, ale przy niskiej zabudowie.
Postęp techniczny przy zakładaniu osnowy poziomej jest
ściśle Zwiazanv z dalmierzami i znalazł wyraz zwłaszcza
w metodzie Poligonotriangulacyjnej. Metoda ta, będąca po
łączeniem triangulacji i poligonizacji. jest szczególnie cenna
w terenach trudnvch, a do takich zalicza się aglomerację
miejska. Dzieki Poligonotriangulacii stosowanie wysokiej za
budowy w sieciach miejskich naleζv do rzadkich wyjątków,
a Przecietnv koszt założenia punktu iest o 3∏0∕o niższy od
kosztu założenia punktu metoda triangulacv⅛α. Inicjato
rem zastosowania Poligonotriangulacii do zakładania osno
wy było nasze Przedsiębiorstwo. Zespół złożony z pracowni
ków Przedsiębiorstwa i Instvtutu Geodezii i Kartografii
opracował i wprowadził tę metodę, za co otrzymał nagrodę
prezesa GUGiK. Należy podkreślić, że opracowanie metody
Poligondtriangulacji rozpoczęto w PPGK już w 1967 r.. umieszczajao ten temat w nianie postępu teetm`ezɪnn-ekonomicznego. W tym Samvm roku opracowano nroiekt sieci míasta Środy w województwie poznańskim. Proiekt opracowano
w dwu wariantach — metoda tr?ang”lacii i Pnlieonotrianpulącii. Porównanie oku metod i analizę techniczno-ekono
miczna wykonano w Przedsiehinrstwie w 1968 r.. a już od
1969 roku metoda ta weszła do normalnej pι∙odukcii nrzv
d OfftaSTrzATTHi SÎPCÎ.
t.<a0l∏
rnotɑflp rv>Bgnnr
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HantTnlacii zastosowano w około 65 obi ok tach, płównię w miastach
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Przvnosi coraz Powszechniei stosowana zabudowa przenośna,
zarówno importowana (wieżę szwedzkie wysokości do 96 ™>.
iak i Sknnstrnovrpnn w näSZ.vm PrzeHsiebiorstwin CnrzennAnv SVOinpJ dnrp1ι>rniniowv wysokości 9 m, z° statywem VW-

SOkości 3.5 m i R rrɪk
Przykładem dużej sieci triangulacyjnej, w której sprawy
techniczne i ekonomiczne były od samego początku ściśle
powiązane, w której adaptowano rozmaite sieci, wykonano
pomiar znacznej liczby boków dalmierzami, stosowano w
szerokim zakresie metodę poligonotriangulacii, wykorzysty
wano zabudowę przenośna, a do wyrównania użyto nowo
czesnych, maszyn elektronicznych, jest sieć triangulacyjna
województwa stołecznego warszawskiego. Sieć zaprojekto
wano dla Warszawskiego Zespołu Mieiskiego (WZM), na
obszarze o powierzchni ponad 6090 km2, obejmującego m.
Warszawę oraz dawne powiaty Nowy Dwór Mazowiecki,
Pruszków. Grodzisk Mazowiecki, Otwock, Piaseczno, Woło
min i Mińsk Mazowiecki. Obszar ten. w ostatnich latach
intensywnie zagospodarowywany, nie miał jednolitej osnowy
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geodezyjnej o odpowiedniej dokładności. Na istniejącą o-·
snowę składało się kilkadziesiąt niezależnych lub luźno ze
sobą powiązanych sieci. Największą i najistotniejszą z nich
była sieć Warszawy, którą należy omówić. Początek jej
stanowiła sieć triangulacyjna założona w latach 1924—1927
pod kierunkiem prof. Edwarda Warchalowskiego, pokry
wająca obszar o powierzchni około 200 km1. Sieć liczyła
141 punktów, w tym 9 punktów I rzędu, tworzących układ
centralny. Sieć prof. E. Warchalowskiego była poszerzona
w latach trzydziestych przez włączenie do niej fragmentu
.zakładanej w tym rejonie triangulacji państwowej I i II
rzędu, a następnie była uzupełniona w latach 1937—1941.
W wyniku tych zmian zasięg sieci wzrósł do około 2000 km2,
w 1941 r. liczyła ona 278 punktów terenowych. Wojenne
zniszczenia sieci, ocenione na 55% ogólnej liczby punktów,
a także coraz większe bieżące potrzeby rozbudowującego się
miasta sprawiły, że sieć wielokrotnie uzupełniano i dogęsz
czano. W latach 1947—1949 założono 113 punktów od II do
V rzędu, a w latach 1951—1970 założono 125 nowych punk
tów od III do V rzędu. Włączono również do sieci, drogą
transformacji, fragment założonej w latach 1952—1953 sieci
wypełniającej i zagęszczającej w liczbie 74 punktów. Na
stępnie włączono punkty zakładane po 1961 roku w ramach
uzupełnienia triangulacji państwowej oraz punkty wyzna
czone w siatkach lokalnych na terenach przylegających do
miasta. Ogółem sieć triangulacyjna m. Warszawy, objęta
katalogiem kartotekowym Warszawskiego Przedsiębiorstwa
Geodezyjnego, liczyła 626 punktów w dniu 30 kwietnia
1970 r., w tym 251 punktów zniszczonych. Najwyższy sto
pień zniszczenia (70%) dotyczył punktów wyjściowych, a
więc punktów z lat 1924—1927.
Podczas analizy sieci stwierdzono, co nstępuje: triangulacja warszawska po 40 latach istnienia jest siecią w wyso
kim stopniu niejednolitą. Do katalogu kartotekowego, spo
rządzonego po 1945 roku, weszły nie zawsze najaktualniej
sze współrzędne, gdyż większość materiałów źródłowych by
ła zniszczona w 1944 roku. Należy tu wspomnieć, że nie
które punkty II rzędu były w tych latach trzykrotnie wy
równywane. Na podstawie porównania współrzędnych z róż
nych wyrównań punktów III i IV rzędu, a porównanie to
było możliwe tylko w zastosowaniu do nielicznych punk
tów, stwierdzono różnice współrzędnych dochodzące do 15
cm. Różnice te były spowodowane zmianami współrzędnych
punktów II rzędu, a także wynikały z ponownych wyzna
czeń punktów III i IV rzędu. Na takich współrzędnych opierano się z konieczności przy uzupełnianiu i dogęszcza
niu sieci. Ponadto ubytek znacznej liczby wartościowych
punktów wymagał rezygnacji z zasady nawiązywania no
wych punktów do punktów wyższego Tzędu. Nadmierna
wielorzędowość sieci w powiązaniu z niejednolitością współ
rzędnych punktów wyjściowych powodowała ciągłe obniża
nie dokładności sieci, pomimo stosowania prawidłowych
metod obserwacji i dokładnych instrumentów. W tej sy
tuacji uzyskiwane błędy średnie wyznaczanych punktów,
a zwłaszcza punktów IV i V rzędu, były niemiarodajne
i nie dawały wyobrażenia o faktycznej dokładności nunktów w całej sieci. Do tego dochodziła jeszcze znaczna liczba
punktów transformowanych, o trudnej do określenia cha
rakterystyce dokładnościowej. Niemniej, same obserwacje
większości punktów triangulacji warszawskiej oraz niektórych sieci lokalnych stanowiły materiał wysokiej wartości.
Szczegółowa analiza sieci i poszczególnych punktów wyka
zała możność całkowitej lub częściowej adaptacji materia
łów obserwacyjnych na 237 punktach. Poza siecią warszaw
ską objęto analizą kilkadziesiąt lokalnych sieci zakładanych
na terenie WZM w latach 1928—1960 oraz kilkaset punktów
dawnej sieci zagęszczającej. Sieci te stanowią tak obszerny
materiał, że nawet pobieżne ich omówienie zajęłoby zbyt
dużo miejsca.
Wszystkie sieci stanowiły niejednolitą osnowę, cechująca
się rozmaitą konstrukcją i zagęszczeniem, odmiennymi
układami współrzędnych, a nade wszystko — niejednako
wą dokładnością współrzędnych, przeważnie niewystarcza
jącą do rozwinięcia odpowiedniej dokładnej sieci szczegó
łowej. Zaistniały stan rzeczy coraz bardziej utrudniał pracę
służby geodezyjnej i spo-wodował decyzję założenia nowej
sieci triangulacyjnej m. Warszawy i WZM.
Należy zaznaczyć, że żmudną i pracochłonną, ale bardzo
owocną analizę materiałów dawnej sieci m. Warszawy wy
konano w Warszawskim Przedsiebiorstwie Geodezyjnym,
a pozostałych sieci na terenie WZM — w naszym Przed
siębiorstwie.
Po zakończeniu analizy materiałów przystąpiono do opra
cowania projektu wstępnego. Główne wytyczne do pro
jektu były następujące:
— nowa sieć będzie siecią tylko dwurzędową;

— jako sieć I rzędu na obszarze WZM, z wyłączeniem
miasta Warszawy, należy adaptować sieć wypełniającą;
— w granicach administracyjnych m. Warszawy należy
założyć i zaobserwować nową sieć I rzędu o bokach dłu.gości 2—4 km, przy czym na styku z adaptowaną siecią
wypełniającą należy wydłużyć boki do 4—6 km;
— należy uwzględnić wnioski zawarte w dokumentach
analizy, a zwłaszcza dotyczące adaptacji dawnych obser
wacji.
Przewidziana w projekcie wstępnym sieć WZM liczyła
290 punktów I rzędu, w tym 51 punktów w granicach ad
ministracyjnych m. Warszawy, oraz 2070 punktów II rzędu,
w tym 285 w granicach m. Warszawy. Punkty sieci I rzędu
w granicach administracyjnych m. Warszawy w miarę Moż
ności projektowano na budynkach o dominującej wysokości.
Do nowej sieci obu rzędów włączono 263 punkty dawnej
sieci triangulacyjnej m. Warszawy, z czego 227 punktów
bezpośrednio, a 36 przez wiązania geodezyjne. W odniesie
niu do wszystkich punktów zaprojektowano założenie punk
tów kierunkowych, a do punktów położonych na budyn
kach — wykonanie przeniesień współrzędnych.
Należy zaznaczyć, że przy opracowaniu projektów, zwła
szcza projektu wstępnego, uwzględniono w miare możności
— uwagi i postulaty zgłaszane przez przedstawicieli służby
geodezyjnej z odnośnego terenu.
Dane dotyczące adaptacji, przedstawione w projekcie
wstępnym, wyglądają następująco:
— na ogólną liczbę 290 punktów I rzędu całkowitą adap
tacją obserwacji z sieci wypełniającej objeto 177 punktów,
adaptacją częściowa — 33 punkty, a całkowicie nowymi ob
serwacjami tylko 80 punktów:
— na ogólną liczbę 2070 projektowanych punktów II rzę
du całkowitą Iub częściową adaptacją obserwacji objęto
930 punktów.
Przytoczone liczby dotyczą obserwacji wyznaczających
dane punkty, obejmującej około 50% punktów sieci. Na
części punktów adaptowanych konieczne są częściowe prace
obserwacyjne, jak: obserwacje uzupełniające, kontrolne, na
wiązanie punktów sąsiednich, założenie punktów kierunko
wych, związania geodezyjne itp.. ale są one niewspółmier
nie mniej pracochłonne od kompletu obserwacji i wykony
wane przy niskiej zabudowie przenośnej lub bez zabudo
wy. Dzięki adaptacji w odniesieniu do 560 punktów nie
przewidziano żadnych obserwacji (punkty nie Skosztorysowane w tym etapie robót).
Dla nadania skali sieci I rzędu przewidziano adaptację
bazy sieci astronomiczno-geodezyjnei oraz wszystkich baz
sieci wypełniającej, Znajdujących się na terenie objętym
nowa siecią.
Po wykonaniu wywiadu triangulacyjnego sieć uległa nie
wielkim zmianom konstrukcyjnym i ilościowym. W wyniku
opracowania korzystniejszej koncepcji sieci w południowej
części miasta Warszawy liczba punktów I rzędu zmniejszy
ła się o 9 w porównaniu z projektem wstępnym. Wszystkie
zmiany wprowadzone do sieci w projekcie wykonawczym
wynikały z warunków terenowych, z dążenia do maksymal
nego obniżenia wysokości zabudowy oraz jak najlepszego
wyznaczenia i lokalizacji punktów.
Pomiar kątów w sieci I rzędu w rejonie m Warszawy
wykonano teodolitem Wilda T 3 w 4 poczetach. a w pasie
łączącym nowe obserwacje z obserwacjami adantowanej
sieci wypełniającej — w 6 poczetach. Dokładność obserwa
cji określa błąd Ferrero wynoszący ±2,6cc. W adaptowanym
fragmencie sieci wypełniającej błąd ten wynosi ±2,4cc. We
wschodnim rejonie sieci, gdzie brak było bazy sieci państwo
wej. pomierzono dalmierzem AGA 6 BL bok sieci I rzędu
o długości 9,7 km.
Obserwacie sieci II rzędu Wvkonano teodolitem Wilda
T 3 metodą kierunkową w 3 seriach. Adaptowane obserwa
cje kątowe Wvkonano teodolitami o dokładności odczvtu
od 2cc do 6". Długości boków mierzono dalmierzami: RGlO.
DI 10, CA 1000. FOK 2000. Nowe punkty sieci IT rzędu w
znacznej części założono metodą PoIigonotriangulacii.
W wyniku nowego podziału administracyjnego Polski,
w 1975 roku powstało województwo stołeczne warszawskie,
obejmujące obszar o powierzchni około 4000 km2. W ślad
za tym z sieci WZM wyodrębniono część zgodnie z grani
ca nowego województwa. Tak powstała sieć triangulacyjna
województwa stołecznego warszawskiego, w skład której
weszło około 75% zaprojektowanej uprzednio sieci WZM.
,Tako sieć I rzędu wyrównano grime 249 punktów, z cze
go 20% poza strefą województwa. Punktv wvbrano w ten
sposób, aby pokrywały obszar całego województwa stołecz
nego wraz z niezbędnym zapasem wzdłuż ieeo granic oraz
abv kształt wyrównywanej sieci bvł możliwie najkorzyst
niejszy 'z’ punktu widzenia rachunku wyrównania. Sieć wy
równano metodą pośredniczącą kątami na maszynie ODRA
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1204. Do wyrównania włączono następujące elementy li
niowe: bok pierwszego rozwinięcia bazy sieci astronomiczno-geodezyjnej, 4 bazy dawnej sieci wypełniającej, 27 bo
ków sieci — komparatora Borowa Góra, 1 bok pomierzony
w 1974 roku dalmierzem AGA 8 i 1 bok pomierzony w
1975 roku dalmierzem AGA 6 BL. Uzyskano średni błąd
kąta po wyrównaniu ±3,2cc.
Współrzędne obliczone w odwzorowaniu Gaussa-Kriigera przy południku osiowym przechodzącym przez punkt po
czątkowy dawnej sieci triangulacyjnej m. Warszawy (punkt
zniszczony — matematyczny). W odróżnieniu od dotychcza
sowej triangulacji w nowej sieci przyjęto poziom odniesienia
100 m, to jest średnią wysokość m. Warszawy oraz całego
województwa (dawna sieć była na poziomie morza). Para
metry nowego układu współrzędnych ustalono tak, aby za
pewniona była właściwa skala na całym obszarze sieci, a
jednocześnie nowe współrzędne punktów jak najmniej od
biegały od współrzędnych dawnych.
Punkty II rzędu wyrównano metodą pośredniczącą, opie
rając się na punktach sieci I rzędu, na maszynach ODRA
1204 i NOVA 840. Wyrównanie prowadzono w dużych gru
pach, z których największa, obejmująca cały centralny ob
szar województwa z miastem Warszawą, liczy 386 punktów.
Wyrównanie punktów II rzędu na obszarze miasta War
szawy i większości obszaru województwa stołecznego war-
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W Polsce obszar całego kraju pokryty jest operatami
ewidencji gruntów, sporządzonymi w jednolity sposób we
dług jednolitej instrukcji technicznej w wyniku realizacji
dekretu z 1955 roku o ewidencji gruntów i budynków. Po
mijając zróżnicowanie regionalne pod względem jakości
ewidencji gruntów, w całej Polsce zaewidencjonowano wszy
stkie grunty pod względem jakości, wielkości i położenia
oraz użytkowników i właścicieli gruntów. Istnieją operaty
ewidencji gruntów złożone z części graficznej (mapy) i opi
sowej (rejestry gruntów i inne dokumenty). Jednolitość
dokumentacji ewidencji gruntów w całym kraju jest cechą
godną podkreślenia, jest też zjawiskiem wyjątkowym, nigdy
dawniej nie mającym miejsca.
Prace nad założeniem ewidencji gruntów trwały, poczy
nając od 1956 r., przez kilkanaście lat i wymagały znacz
nych sił i środków. Jakość operatów ewidencji gruntów za
leży od wartości operatów w momencie sporządzania, jak
i w znacznym stopniu od właściwego prowadzenia w latach
następnych (bieżąca aktualizacja map i rejestrów gruntów).
Wartość operatów ewidencji gruntów bezpośrednio no
sporządzeniu zależała od stopnia dokładności i solidności
uchwycenia wszystkich elementów co do podmiotu ewiden
cji gruntów, jak i od jakości podkładów mapowych. Znacze
nie podkładu mapowego do ewidencji gruntów odnosi się
głównie do stopnia kartometryczności elementów liniowych,
a w szczególności granic własności, konturów użytków grun
towych, konturów klasyfikacyjnych itp. Zadowalający sto
pień kartometryczności granic na mapie zapewniał prawi
dłowe ujęcie w ewidencji gruntów jej podstawowego ele
mentu, jakim jest powierzchnia działek i konturów grunto
wych i Masyfikacyinych. Poprawność określenia elementów
powierzchniowych była zależna również od liczby posiada
nych danych geodezyjnych pochodzących z pomiarów wy
konywanych bezpośrednio na gruncie. Dane te umożliwiały
stosowanie analitycznych lub analityczno-graficznych metod
obliczania powierzchni.
Duży wpływ na wzrost dokładności wielu powierzchnio
wych elementów ewidencji gruntów maja prace związane
z bieżąca aktualizacją. Nowe podziały gruntów, rozgrani
czenia nieruchomości, kontrole terenowe aktualności ewi
dencji gruntów — to prace oparte na przepisach instrukcji
B-IX — Pomia¾v uzupełniające — umożliwiające uzyskanie
nowych powierzchni obliczonych metodami analitvcznynfl.
Znaczna liczba wykonanych pomiarów uzupełniających
w danym obiekcie ma istotny wpływ na ogólną poprawę
dokładności określenia powierzchni działek. Może zaistnieć
sytuacja, że założona ewidencja gruntów, oparta r,a podkła
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sżawskiego zakończono w I kwartale 1977 roku. Obecnie
trwają prace obliczeniowe pozostałych fragmentów sieci.
O wysokiej dokładności wykonanej pracy świadczy fakt,
że około 80% dotychczas wyrównanych punktów uzyskało
błąd średni położenia punktu po wyrównaniu w granicach
od +0,01 m do ±0,02 m. Punkty, które znalazły się poza
granicami województwa, a więc również poza granicami
wyodrębnionej sieci triangulacyjnej województwa stołecz
nego warszawskiego, będą wyrównane w państwowym ukła
dzie współrzędnych.
Należy podkreślić, że wyniki wyrównania punktów II
rzędu potwierdziły prawidłowość parametrów nowego ukła
du współrzędnych, ustalonych jeszcze przed wyrównaniem
sieci I rzędu. Nowe współrzędne, obliczone w zastosowaniu
do punktów dawnych położonych w centralnej części mia
sta, różnią się od współrzędnych dotychczasowych w gra
nicach 1 dm. Umożliwia to dalsze wykorzystanie posiada
nych wartościowych materiałów kartograficznych tego rejo
nu.
Sieć triangulacyjną województwa stołecznego warszaw
skiego uznano za wybitne osiągnięcie techniczne w dzie
dzinie geodezji w 1976 roku, a zespół pracowników Pań
stwowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego otrzymał nagrodę prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kar
tografii.

Ewidencja gruntów a mapa zasadnicza
dzie mapowym miernej jakości, zawiera znaczny odsetek
działek o dostatecznie dokładnie określonych powierzchniach,
na skutek znacznej liczby pomiarów uzupełniających wy
konanych po jej założeniu.
Stwierdzenie ostatnie ma szczególnie poważne znaczenie
w odniesieniu do terenów, których ewidencję gruntów oparto na danych mapach i danych opisowych katastru pru
skiego. Mapy te w dużej części nie przedstawiają większej
wartości pod względem kartometryczności. Powstawały one
(poza mapami wykonanymi na podstawie nowych pomiarów)
w wyniku kompilacji starych map, różnorodnych pod wzglę
dem wartości i skal, dokonanej w większości w sześćdzie
siątych latach ubiegłego stulecia. Elementy powierzchniowe,
jako pochodne elementów liniowych zaczerpniętych z tych
map, nie odznaczały się więc zbyt dużą dokładnością. Obo
wiązująca jednak w katastrze pruskim zasada opierania koń
cowych wyników pomiarów uzupełniających na danych po
chodzących z pomiaru na gruncie powodowała systematycz
ną poprawę powierzchniowych danych zawartych w reje- ,
strach gruntowych w miarę wzrastania liczby pomiarów.
Jak już wspomniano, zasada ta obowiązuje również przy
aktualizacji współczesnej ewidencji gruntów. Należy zatem
uwzględnić, że posiadanie w jednostce ewidencyjnej słabej
jakości podkładu mapowego opartego na dawnych mapach
katastralnych nie oznacza równocześnie złej jakości opiso
wej części operatu ewidencji gruntów, zwłaszcza w odnie
sieniu do dokładności określenia elementów powierzchnio
wych. W tej sytuacji mapa ma drugorzędne, głównie orien
tacyjne znaczenie. Przy podejmowaniu decyzji o wymianie
dotychczasowych map ewidencji gruntów, opartych na sta
rych podkładach wyjściowych, na nowe mapy ewidencji
gruntów, oparte na przykład na mapie zasadniczej; jeden
z głównych kryteriów powinno być określenie liczby, w
stosunku do całej zbiorowości, elementów powierzchniowych
obliczonych na podstawie danych pochodzących z pomia
rów na gruncie.
Drugim elementem, istotnym w ewidencji gruntów z
punktu widzenia jakości podkładu mapowego, są granice
własności. Obecnie znaczenie granicy własności, jako szcze
gółu sytuacyjnego przy sporządzaniu nowego podkładu ma
powego, poważnie wzrosło, ponieważ — jak wspomniano
na wstępie — obszar całego kraju jest pokryty operatami
ewidencji gruntów. Fakt ten powoduje, że wszystkie gra
nice własności ujawnione w operatach mają charakter praw
ny. Dane ewidencji gruntów były podstawą uwłaszczenia
użytkowników gospodarstw rolnych w wyniku realizacji
ustawy z 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw

rolnych, były też podstawą założenia ksiąg wieczystych dla
gospodarstw nadawanych w trybie reformy rolnej i osad
nictwa. Przy sporządzaniu nowej mapy, której treść obej
muje granice własności, nie można więc pomijać prawnego
aspektu przebiegu tych granic w terenie. Ten aspekt praw
ny powoduje, że przy wnoszeniu granic własności na nową
mapę zachodzi konieczność dokładnej identyfikacji ich prze
biegu na gruncie, opartej na dokumentacji geodezyjnej otrzymanej w wyniku zakładania i aktualizacji ewidencji
gruntów. Chodzi o to, aby wykluczyć możliwość wprowa
dzania zmian, w powierzchniowych elementach ewidencji
gruntów, spowodowanych błędną identyfikacją prawnego
przebiegu granic własności w terenie, zwłaszcza gdy gra
nice są stabilizowane trwałymi znakami, ale niewidoczny
mi w terenie. Zmiany w powierzchniowych elementach ewi
dencji gruntów, zaistniałe w wyniku sporządzenia nowej
mapy, mają uzasadnienie jedynie wówczas, kiedy są spo
wodowane dokładniejszym pomiarem odcinków liniowych
ściśle zidentyfikowanych granic w terenie od poprzedniego
pomiaru odcinków. W wypadku posiadania operatu ewi
dencji gruntów przy sporządzaniu nowej mapy poʌvinien
obowiązywać następujący tryb: najpierw ścisła identyfikacja
punktów załamań przebiegu granicy, oparta na istniejącej
dokumentacji geodezyjnej, a następnie pomiar odcirików mię
dzy załamaniami (klasyczna metoda pomiaru) lub sygna
lizacja załamań granic w fotogrametrycznej metodzie spo
rządzenia podkładu mapowego. Różnice pomiędzy nowym
pomiarem odcinków granic a dawnymi danymi należy pod
dać analizie, uwzględniając tylko te różnice, które uzasad
niają wprowadzenie do ewidencji nowych, dokładniej okreś
lonych elementów powierzchniowych. Trzeba przyznać, że
takie potraktowanie granic jako szczegółu sytuacyjnego
przy sporządzaniu nowej mapy jest bardziej kłopotliwe
i pracochłonne niż pomiar widocznych odcinków granic bez
identyfikacji, oparty na istniejących danych geodezyjnych.
Postępowanie takie jest jednak konieczne, jeżeli nowa ma
pa ma być podstawą odnowienia operatu ewidencji grun
tów, gdyż w przeciwnym wypadku nie da się uniknąć
pracochłonnych, powtórnych pomiarów granic własności w
celu prawidłowego wniesienia na now7a mapę.
Przedstawione postępowanie przy ustalaniu granic włas
ności powinno znaleźć zastosowanie podczas opracowania
mapy zasadniczej, zawierającej granice własności służące
za podstawę nowej mapy ewidencji gruntów oraz odno
wienia pozostałych części operatu ewidencyjnego. Sporzą
dzenie mapy zasadniczej nie powoduje założenia oneratu
ewidencji gruntów, a jedynie jest okazją do aktualizacji
posiadanego operatu. Nie ulega wątpliwości, że w przy
szłości wszystkie mapy ewidencji gruntów oparte na sta
rych podkładach mapowych będą zastąpione nowymi opra
cowaniami kartograficznymi. Wymiana nodkładu mapowe
go powinna mieć uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb
ewidencji gruntów, a opracowanie nowei mapy z grani
cami własności powinno spowodować niezwłoczne odnowienie
(aktualizację) pozostałych części operatu ewidencji grun
tów. Mówiąc inaczej, udoskonalony podkład mapowy7 po
winien przynieść ewidencji gruntów korzyści Uzasadniaiace
koszty poniesione przy odnowieniu. Należy uwzględniać
pracochłonność i koszty operacji związanych z odnowie
niem operatu ewidencyjnego, nawet jeśli pominiemy koszt
sporządzenia podkładu mapowego z wykazanym prawnym
przebiegiem granic własności. Praktycznie pracochłonność
odnowienia operatu odbiega wiele od wkładu pracv w za
łożenie pierwszego operatu ewidencji gruntów. Jeśli jedy
nym efektem odnowienia operatu ewidencyjnego sa nieznacz
ne różnice w elementach powierzchniowych operatu, to
wątpliwą iest celowość takiej operacii. Wątpliwości poteguia sie. jeśli uwzględnić koszty uwidocznienia na nowym
podkładzie mapowym prawnego przebiegu granic własności.

Koszty te, mówiąc łagodnie, wpływają znacznie na wzrost
ogólnych kosztów, a ostatecznie na opóźnienie sporządze
nia mapy zasadniczej. Z drugiej strony nasuwa się poważna
obawa, że w szybkim tempie będzie następowała dezaktuali
zacja stanu władania (granic własności) wykazanego na
mapie zasadniczej, a nie wprowadzonego do operatów ewi
dencji gruntów bezpośrednio po jej wykonaniu, ze względu
na brak możliwości wykonawczych odnowienia operatów.
Występuje obawa zaistnienia niekorzystnych sytuacji:
— wydłużenia i podrożenia kosztów sporządzania mapy
zasadniczej, ze względu na wykazywanie prawnego prze
biegu granic własności;
— nieuzasadniona z punktu widzenia ewidencji gruntów
konieczność przyśpieszenia odnowienia operatów ewidencyj
nych przy sporządzeniu mapy zasadniczej.
Jakie jest wyjście z sytuacji? Z treści mapy zasadni
czej należy wyłączyć granice własności, które będą nanie
sione na mapę ewidencji gruntów podczas odnowienia. Od
nowienie map ewidencji gruntów, jako pochodnych mapy
zasadniczej, należy prowadzić Skucesywnie, w miarę po
trzeb, uwzględniając jakość operatu ewidencji gruntów oraz
możliwości wykonawcze jednostek geodezyjnych. Treść ma
py zasadniczej ulegnie zmianie w tym sensie, że zamiast
granic własności będzie zawierała granice konturów grun
towych i topografię terenu. Czy jest potrzeba sporządzania
mapy o takiej treści? Nie przesądzając sprawy, należy za
znaczyć, że mapa zasadnicza o treści topograficznej jest
przydatna w wielu pracach o charakterze inżynierskim.
Na terenach wiejskich taka mapa będzie w przyszłości pod
stawą do odnowienia map ewidencji gruntów. Warunkiem
wykorzystania jej do tego celu jest dostatecznie gęsta sieć
punktów osnowy geodezyjnej, o odpowiednio trwałej stabi
lizacji umożliwająeej^dowiązanie układu granic własności.
Nie bez znaczenia jest możność łatwiejszego utrzymania
aktualności mapy zasadniczej o proponowanej treści, jeśli
uwzględnić dużą zmienność struktury własności gruntów.
Wydaje się, że takie rozwiązanie nie jest sprzeczne z pro
jektowanym informatycznym podsystemem ewidencji grun
tów.
Podana propozycja nie burzy ustalonego porządku w za
kresie treści mapy zasadniczej. Chodzi jedynie o elastycz
niejsze podejście do zagadnienia granic własności jako szcze
gółu sytuacyjnego o specyficznym znaczeniu. Elastyczność
traktowania granic własności ma zasadniczy wpływ na szyb
kość sporządzenia mapy zasadniczej. Granice te będą wno
szone na mapę, lecz w innym terminie. Do tego czasu mapa
zasadnicza będzie zawierała treść nie związaną z własnością,
a, jak już wspomniano, 'przydatną do różnych celów gospo
darczych. Treść własnościowa (granice własności oraz in
formacje liczbowo-opisowe) będzie czerpana z dawnego
operatu ewidencji gruntów. Oczywiście nie wyklucza to
pomiaru granic własności równocześnie z opracowaniem ma
py zasadniczej w wypadkach uzasadnionej potrzeby odno
wienia ewidencji gruntów niezwłocznie po sporządzeniu
mapy.
Konkludując, należy stwierdzić, że przy sporządzaniu
mapy zasadniczej konieczne jest uwzględnienie realiów wy
nikających z posiadania jednolitych operatów ewidencji
gruntów na całym obszarze kraju. Przemawda to za uzależ
nieniem ujawniania granic własności na nowo sporządzo
nych podkładach mapowych od potrzeb, które są w znacz
nym stopniu zróżnicowane na terenie kraju oraz w poszcze
gólnych województwach. Wykazanie granic własności na
nowym podkładzie do celów ewidencji gruntów powinno
uwzględniać ich prawny przebieg. Mapa, na która wnie
siono granice według faktycznego przebiegu na gruncie,
mogła być przydatna do celów7 ewidencji gruntów w chwdIi zakładania jej po raz pierwszy i to na terenach, gdzie
nie prowadzono dotychczas ewidencji.

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej SGP
za wrzesień 1977 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wjiaty z oddziałów do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich we wrześniu 1977 roku wy
niosły 64 669 złotych.
We wrześniu 1977 Wypłacono 2 za
pomogi pośmiertne na sumę 20 000
złotych.

W okresie sprawozdawczym obję
tym niniejszą informacją zmarli na
stępujący koledzy: Edward Najdrowski
z Oddziału SGP w Katowicach, lat 71,
zmarł 11 VIII 1977 r. (zawiadomienie
nr 1321); Bronisław Struczewrski z Od
działu SGP w Białymstoku, lat 46,
zmarł 31 VIII 1977 r. (zawiadomienie
nr 1322).

KASA ZAPOMOGOWA

We wrześniu 1977 roku wypłacono
2 zapomogi losowe na sumę 10 000 zło
tych, w tym 1 koledze z Oddziału SGP
w Opolu i 1 koledze z Oddziału SGP
w Łodzi.
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ANDRZEJ JAGIELSKI
Kraków

Zachowanie zgodności danych ewidencji gruntów
po dokonaniu podziału powierzchniowego

1. Założenia wstępne

Istotnym zagadnieniem przy dokonywaniu podziałów po
wierzchniowych działek jest zgodność sumy pól, wyznaczo
nych granicami nowo powstałych działek oraz granicami
użytków i konturów klasyfikacyjnych, ze stanem pierwot
nym ujętym w rejestrach ewidencji gruntów. Ponadto su
ma wymienionych pól, zwanych dalej polami K, zawartych
wewnątrz każdej nowej działki, powinna być równa polu
działki założonemu z góry przez określony stosunek po
działu powierzchniowego.
Dane potrzebne do wytyczenia nowej granicy (odcinki
lub kąty) są z reguły uzyskiwane z pomiaru kształtu dział
ki pierwotnej na gruncie. Przy takim toku postępowania
pole nowej działki jest określone na tyle dokładnie, że w
porównaniu z dokładnością wyznaczenia pól K metodą gra
ficzną lub mechaniczną z mapy ewidencyjnej można je
uważać za bezbłędne.
Aby łatwiej zrozumieć istotę zagadnienia, zilustrujemy
je prostym przykładem Działka 271 (rys. 1) przecięta gra

nn — liczba pól nadliczbowych nn = n — u;
p — liczba linii podziału powierzchniowego;
k — liczba linii ograniczających klasy lub użytki.
W dalszych rozważaniach zakładamy, że wszystkie li
nie podziału powierzchniowego przecinają każdą z granic
klas lub użytków.
W przykładzie podanym na rysunku 1 n = 4, u =1
oraz p = k = 1. Przykłady bardziej złożonych podziałów
powierzchniowych przedstawiono na rysunkach od 2 do 8,

/7 = 5

o=4

p=2

k-2

rr-;0

u~-⅛

p÷4

A=f

nicą klas RIIIa i RIIIb podlega podziałowi na połowę, w

271
271
wyniku czego powstają działki-------- i --------- · Suma pól
1
2

I + II powinna gyć równa powierzchni RIIIb działki 271,
zaś suma pól III + IV powierzchni RIIIa działki pierwot
nej. Oprócz tego każda z sum pól: I + III oraz II + IV
powinna być równa połowie pola działki 271.
2. Wyrównanie pól K jako sposób rozwiązania zagadnienia

Wskutek nieuniknionych błędów kartowania mapy i ob
liczenia pól wyniki pomiaru nie spełnią podanych wyżej
warunków. Rozwiązaniem zagadnienia jest wyrównanie pól
K według zasady najmniejszych kwadratów. Wprowadza
my następujące oznaczenia:
n — liczba wszystkich pól K;
u — liczba pól . K niezbędnych do pomiaru, aby na pod
stawie jego wyników oraz danych ewidencyjnych
możliwe było obliczenie pozostałych (nadliczbo
wych) nn pól;
∏--β

u=2

/

p÷2

U
Rllla

k--1

///

272
272 __
- 1

IV

Γ ÷÷g-

272
T

RUib
V

V!

podając odpowiadające im wartości: n, u, p, k.
Na podstawie analizy podanych przykładów można wy
prowadzić ogólne wzory na obliczenie wartości n oraz u,
których zr.ajomość jest potrzebna do wyrównania
n = (p + 1) ∙ (k + 1) = pk + p + k + 1
u = p · k

(1)
(2)

Liczba spostrzeżeń nadliczbowych wynosi
Rys. 2

18

∏n = P + fc .+ 1

(ɜ)

3. Wybór metody wyrównania
Ze względu na łatwość ułożenia zarówno równań meto
dy pośredniczącej, jak i równań Warunkowych metody wa
runkowej, istotnym czynnikiem wyboru jest liczba rówr.ań normalnych, do której prowadzą poszczególne meto
dy. Korzystniejsza jest metoda dająca mniejszą liczbę rów
nań. Jak wiadomo, liczba równań normalnych w metodzie
pośredniczącej wynosi u, zaś w metódzie warunkowej nn.
Jeśli więc
u < nn
czyli
p∙k<p+k+l
wybieramy metodę pośredniczącą;

czyli

X0 — 512 m2
Xo ■=. 445 m2
Układamy równania obserwacyjne

Pi + Vi = X

Pn + Vn = y
Pin + Vin — 12,40 — X — y

*

Piv + Viv — 10,00 — X

Pv + vv = 10,00 — y

Pvi + Vvi = 10,00 — (Pι∏ +' Vin) = X + y — 2,40

U > «η
Tablica 1

p∙k>p + fc + l

wybieramy metodę warunkową;

Numer działki

u = nn

czyli

272
1

272
2

272
3

Suma

RIIIa

5,12

4,45

3,10

12,67

RIIIb

4,80

5,70

7,15

17,65

Suma

9,92

10,15

10,25

30,32

użytek,
klasa

p∙k = p + k + l
wybór jest dowolny.

Biorąc dane kryterium pod uwagę, do przykładów na ry
sunkach od 1 do 6 zastosujemy metodę pośredniczącą. W
przykładzie na rysunku 7 wybór jest dowolny, zaś w przy
kładzie na rysunku 8 wyrównanie wykonujemy metodą wa
runkową.
Należy zwrócić uwagę, ze jeśli jednak z wielkości p lub k
jest równa jedności, wówczas p + k + 1 jest zawsze więk
sze o 2 od p ∙ k. W takim wypadku jest ekonomiczniejszą metodę wybieramy metodę pośredniczącą. Zastosujemy
ją także, gdy p + k < 5. Jeśli p ≠ 1 i k ≠ 1 oraz
p + k > 5, korzystniejsza jest metoda warunkowa.

Po wprowadzeniu wartości przybliżonych niewiadomych
i obliczeniu wyrazów wolnych otrzymamy układ równań
poprawek
Vi = dx

vu = dy
Vm — —dx —dy —0,27

4. Wyrównanie metodą pośredniczącą

Viv — —dx + 0,08

Pierwszą czynnością jest obranie niewiadomych, za któ
re przyjmujemy wyrównane pola w liczbie równej
u = p ∙ k. Jako niewiadome nie mogą być jedr.ak przy
jęte pola dowolnie wybrane, ponieważ w pewnych wypad
kach z liczby pól równej u nie da się obliczyć pozostałych
nn pól. W przykładzie podanym na rysunku 4 u wynosi 4,
jeśli jednak jako niewiadome obierzemy pola zakreskowanych figur (rys. 9), to liczba ich będzie niewystarczająca,
ponieważ pól pozostałych figur, to jest IV, V, VII, VIII,
IX nie da się obliczyć. Wystarczy jednak obrać jako nie

Vv — —dy —0,15

Vvi = dx +dy +0,02

Układ równań normalnych
4,00 dx + 2,00 dy + 0,21 = 0

2,00 dx + 4,00 dy + 0,44 = 0
Po rozwiązaniu układu otrzymujemy poprawki niewiado
mych, a następnie niewiadome

dx = +0,01;

X = X0 + dx = 5,13 a;t

dy = —0,12
y = y0 + dy — 4,33 a

Obliczenie poprawek
Vi — +0,01

Vn = —0,12
Vin = —0,16

Viv ~ +0,07

Vv — —0,03
Vvi = —0,09

wiadome wyrównane pola I, II, IV, V, a wówczas oblicze
nie takie jest możliwe (rys. 10). Jako zasadę ogólną wyboru
niewiadomych można przyjąć, że pola nadliczbowe powin
ny być rozmieszczone wzdłuż obrysu działki pierwotnej
i wzajemnie do siebie przylegać.

,

[V V] = 0,05
Sredni błąd pojedynczego pola m — ±0,11 a.

Przykład

Tablica 2. Pole poprawione

Działkę 272 (rys. 2) o polu 30 arów podzielono na trzy
równe części, każda po 10 arów. Działka ta, przecięta gra
nicą klas, zawiera 12,40 ara klasy RIIIa oraz 17,60 ara kla
sy RIIIb. Z pomiaru planimetrem otrzymano wyniki ze
stawione w tablicy 1. Jako niewiadome obieramy wyrów
nane pola figur I i II, czyli
X — Pi + Vi,

y =

ph

+ υ∏

Wyniki pomiaru tych pól planimetrem stanowią przybli
żone wartości niewiadomych, a więc

Nr działki
L’ żjlck,'^lasa^'^x∖x^

RIIIa

272
1

272
2

272
3

Suma

5,13

4,33

2,94

12,40

RIIIb

4,87

5,67

7,06

17,60

Suma

10,00

10,00

10,00

30,00
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5. Wyrównanie metodą warunkową
Metoda warunkowa znajdzie zastosowanie przy bardziej
złożonych podziałach powierzchniowych, jak w wypadku
podanych na rysunku 8. Wymaga on zestawienia siedmiu
niezależnych równań warunkowych
w = ‰ = p+ k + l=7

Ułożenie ich nie przedstawia większych trudności. Pięć pierw
szych równań może wyrażać następującą zależność: suma
poprawionych pól .wchodzących w skład nowo powstałych
działek powinna być równa polom tych działek, wynika
jącym z określonego stosunku podziału. Pozostałe dwa wa
runki — suma poprawionych pól wchodzących w skład określonej klasy lub użytku powinna być równa polu tej
klasy lub użytku w odniesieniu do całej działki pierwotnej.

6. Postępowanie, gdy nie wszystkie linie p przecinają się
z liniami k
W dotychczasowych rozważaniach zakładaliśmy, że każda
linia podziału powierzchniowego przecina wszystkie gra
nice klas i użytków. Może się jednak zdarzyć, że któreś
z podanych linii nie przecinają się (rys. 11 i 12). W takich
wypadkach obliczenie liczby spostrzeżeń i niewiadomych
za pomocą wzorów (1) i (2) jest niemożliwe. Ustalenie
wzorów ogólnych jest niewykonalne, z uwagi na dowolny
przebieg granic klas lub użytków. Jeśli jednak mamy ma
pę lub szkic działki podlegającej podziałowi, z zaznacze
niem odpowiednich linii, wystarczy obliczyć liczbę n planimetrowanych pól. Następnie, zakładając, że pewna, moż
liwie najmniejsza liczba pól została pomierzona, należy
sprawdzić, czy nie da się na tej podstawie obliczyć pól
pozostałych.
Postępując w opisany sposób, można ustalić, że na ry
sunku 11 π = 9, u = 3, zaś na rysunku 12 n = 10, u = 4.

Rys. u

Na podstawie podanych przykładów można sformułować
następujący wniosek:
— liczba pól u niezbędnych do pomiaru w celu oblicze
nia pól pozostałych jest równa liczbie przecięć pomiędzy
liniami podziału powierzchniowego a granicami klas lub
użytków.
7. Uwagi końcowe

Opisany sposób postępowania powinien umożliwić geo
detom urządzeniowo-rolnym łatwe rozwiązanie omówionego
zagadnienia, występującego często w pracach związanych
z wprowadzeniem zmian w ewidencji gruntów. Przy bar
dziej złożonych podziałach powierzchniowych ze znaczną
liczbą pól K wskazane jest zastosowanie elektronicznej tech
niki obliczeniowej, wykorzystując typowe programy na wy
równanie spostrzeżeń pośrednich lub Zawarunkowanych. W
opracowaniu nie uwzględniono różnej dokładności pól K,
a zatem nie wprowadzono pojęcia wag. Jest to niecelowe
z uwagi na niewielkie zmiany wartości spostrzeżeń wyrów
nanych, nie mające znaczenia w ewidencji gruntów.

Dr BOLESŁAW MOŚCICKI
Warszawa

Postępowanie w sprawach o uregulowanie własności gospodarstw rolnych
w trybie administracyjnym
Część Ill — Decyzje uwłaszczeniowe
a. Treść decyzji
Po zakończeniu postępowania organ administracji pań
stwowej rozpatrujący sprawę uwłaszczeniową podejmuje
decyzję. .Decyzja taka jest aktem administracyjnym roz
strzygającym lub kończącym indywidualną sprawę. Pojęcie
decyzji w rozumieniu ustawy odpowiada znaczeniu poda
nemu w art. 97 k.p.a. Decyzja powinna odpowiadać określo
nym wymaganiom, w szczególności powinna zawierać: ozna
czenie organu administracji państwowej i strony lub stron,
powołanie podstawy prawnej, osnowę i datę decyzji, pou
czenie — czy i w jakim terminie służy od niej odwołanie,
a także podpis lub podpisy, nazwiska i stanowisko służ
bowe podpisującego (art. 99 § 1 k.p.a.). Podstawę prawną
decyzji stanowią przepisy prawa materialnego, natomiast
przepisy k.p.a. stanowią podstawę do rozstrzygnięcia kwe
stii proceduralnych. W świetle zasad k.p.a. w decyzji uwła
szczeniowej należy powoływać odpowiedni artykuł i, gdy
zachodzi potrzeba, odpowiedni paragraf rozporządzenia,
*
a
jeżeli są one podzielone na ustępy i punkty, to również
numer ustępu i punktu. Przy nabyciu własności nierucho
mości z art. 1 cytowanej ustawy należy powoływać odpo
wiedni ustęp tegoż artykułu (1 lub 2), z uwagi na odmien
ność (w obu wypadkach) charakteru przesłanek nabycia,
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co ułatwia również społeczną kontrolę działalności organów
orzekających w tych sprawach. W decyzji organu odwo
ławczego powołanie podstawy prawnej z zakresu prawa ma
terialnego jest niekonieczne, bowiem decyzja organu od
woławczego opiera się na tej samej podstawie co decyzja
organu I instancji
*
’. W świetle zasad k.p.a. wystarczy powo
łanie w decyzji art. 120 § 1 pkt. 1 lub 2 k.p.a.2’. Każda de
cyzja powinna zawierać pouczenie, czy przysługuje od niej
odwołanie.
Stosowanie do art. 12 cytowanej ustawy w decyzji uwła
szczeniowej ustala się obszar nieruchomości, wysokość, spo
sób i terminy spłat, orzeka się o zwolnieniu od obowiązku
spłaty należności, a w wypadku przewidzianym w art. 8
stwierdza się powstanie prawa dożywocia3>. Wskazania wy
pływające z tego przepisu są dla organu orzekającego wiążące. Decyzja, której treść nie odpowiada hipotezie art. 12
ust. 2 ustawy, podlega uchyleniu. Powstaje jednak pytanie
— czy prawidłowe uregulowanie sprawy ma polegać na
>) E. Iserzon, J. Starościak — k.p.a. — Komentarz, s. 208,
1970 r.
≈) Op. cit., S. 99.
’) Ministerstwo Rolnictwa uznało potrzebę ustalania i wykazywania
w decyzjach uwłaszczeniowych jedynie należności Państwowego
Funduszu Ziemi.

uchyleniu takiej decyzji w całości i przekazaniu sprawy
do ponownego rozpoznania, czy jedynie na jej uzupełnie
niu, na przykład w zakresie spłat. Zagadnienie jest skom
plikowane, zważywszy, że może to dotyczyć decyzji osta
tecznych, jak i decyzji, od których służy odwołanie. Przy
decyzjach ostatecznych w grę mogą wc⅛odzic zasady postę
powania wynikające z przepisów art. 135, 136 i 137 k.p.a.
W wypadku odwołania organ orzekający może rozstrzygnąć
sprawę merytorycznie, a niekiedy kasacyjnie. Może się to
zdarzyć, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga zebrania do
wodów, których uzyskanie przez organ odwoławczy jest
zbyt uciążliwe lub połączone ze znacznymi kosztami. Organ
odwoławczy może wówczas załatwić sprawę sposobem ka
sacyjnym, to jest uchylić decyzję i przekazać sprawę do
ponownego rozpoznania przez organ I instancji4>. Fakulta
tywny charakter art. 120 § 2 k.p.a. w świetle zajętych sta
nowisk odnosi się jednak tylko do wypadków, w których
organ I instancji rozpoznał sprawę w pełnym zakresie
i wydał wadliwą decyzję. Nie ma on jednak takiego cha
rakteru, gdy organ I instancji uchylił się od merytorycz
nego załatwienia sprawy lub jej części, na przykład nie
orzekł w zakresie spłat lub dożywocia. W takich wypadkach
organ odwoławczy nie może orzekać merytorycznie, bowiem
pozbawia to stronę prawa do dwu instancji merytorycznych.
W takich wypadkach organ odwoławczy może działać je
dynie kasacyjnie, to jest uchylić decyzję i przekazać sprawę
do ponownego rozpoznania przez organ I instancji5>.
Pozostaje do wyjaśnienia zagadnienie dotyczące uzasad
nienia decyzji. Decyzja, która nie uwzględnia żądania stro
ny w całości lub częściowo albo nakłada na stronę lub
stwierdza nałożony na nią obowiązek, powinna być zawsze
uzasadniona, choćby w pełni uwzględniała żądanie strony
(art. 99 § 3 k.p.a.). Poważna część decyzji regulujących
własność nakłada lub stwierdza nałożony na strony obowiązek (spłaty, dożywocie, należność państwa, ograniczo
ne prawa itp.). Decyzje te wymagają zatem uzasadnienia.
Ponadto w świetle art. 99 § 3 k.p.a. wymaga uzasadnienia
decyzja rozstrzygająca sporne interesy stron. W sprawach
o uregulowanie własności występuje z reguły wiele stron,
a ich interesy są przeważnie sporne. Zdecydowana większość
decyzji podejmowanych w sprawach uwłaszczeniowych wy
maga uzasadnienia. Nie wymagają uzasadnienia decyzje
wydane w sprawach niespornych oraz takie, które nie na
kładają na strony lub nie stwierdzają nałożonego obowiąz
ku, na przykład decyzja poświadczająca rolnikowi, na za
sadzie art. 1 ust 1 cytowanej ustawy, własność nierucho
mości, za którą uregulował już przed ' 4 XI 1971 r. całą
cenę nabycia. Wskazane jest, aby i te kategorie decyzji
zawierały uzasadnienia, chociażby do celów informacyjnych.
Uzasadnienie decyzji powinno wskazywać, jakie fakty organ
przyjął za uzasadnione, a jakie odrzucił i dlaczego (uzasad
nienie faktyczne)6>. Co się tyczy uzasadnienia prawnego, to
w świetle zasad k.p.a. nie może ono polegać na przytocze
niu podstawy prawnej, powinno również zawierać umoty
wowaną ocenę stanu faktycznego i wykazywać, jaki jest
związek między oceną a osnową decyzji7>. Decyzje wydane
na podstawie art. 2 cytowanej ustawy (pozostawione do uznania administracyjnego) wymagają uzasadnienia w tym
samym stopniu co inne decyzje wydane na podstawie cy
towanej ustawy. Uzasadnienie decyzji powinno zawierać
dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy. Organ nie
powinien podejmować takich decyzji jedynie na podstawie
przysługującego mu władztwa. Podejmując taką decyzję,
organ powinien mieć na względzie podmiotowy i przed
miotowy zakres stosowania przepisu oraz interes społeczny
i słuszny interes strony.
b. Charakter decyzji

Wśród decyzji administracyjnych k.p.a. wyróżnia ze
względu na charakter pewne grupy decyzji8>. Z punktu wi
dzenia potrzeb związanych z realizacją przepisów ustawy
z dnia 26 X 1971 r. zachodzi potrzeba dokonania charak
terystyki dwu kategorii decyzji, mianowicie — deklarato
ryjnych i konstytutywnych. Jako kryteria podziału decyzji
na konstytutywne i deklaratoryjne przyjmuje się w świetle
zasad k.p.a. różnice w twórczym charakterze działania or
ganu i mocy obowiązywania takiej decyzji w czasie.
W świetle zasad k.p.a. charakterystyczną cechą decyzji
deklaratoryjnych jest to, że nie tworzą nowych uprawnień
lub obowiązków, lecz stwierdzają jedynie istniejący stan
*) E. Iserzon, J. Starościak — op. cit., s. 238—239.
’) E. Iserzon, J. Starościak — op. cit., s. 240.
·) E. Iserzon, J. Starościak — op. cit., s. 209.
’) E. Iserzon, J. Starościak — op. cit., s. 209.
s) E. Iserzon, J. Starościak — op. cit., s. 199—200 (deklaratoryjne, konstytutywne, na podstawie których strony nabyły
lub nie nabyły prawa).

wynikający z cytowanej ustawy. Decyzja deklaratoryjna nie
ma zatem samodzielnego bytu, precyzuje jedynie uprawnie
nia istniejące9>. Działa ona wstecz, od powstania stanu praw
nego z mocy cytowanej ustawy. Taki charakter mają de
cyzje wydane na podstawie art. 1, ust. 1 i 2 ustawy z dnia
26 X 1971 r. Nie tworzą one nowych uprawnień, lecz je
dynie potwierdzają (poświadczają) stan prawny powstały
w dniu 4 XI 1971 r. z mocy ustawy. Dlatego umieszczanie
niekiedy w decyzjach wydanych na podstawie art. 1 ust.
1 lub 2 cytowanej ustawy zwrotu — nadaje się na własność
zamiast poświadcza się na własność powinno być przed
miotem szczególnej uwagi organów orzekających w spra
wach UwlaszczeniOiwych.
Natomiast decyzje o charakterze konstytutywnym w
świetle doktryny tworzą nowe, zmieniają lub znoszą sto
sunki prawne z chwilą ich wydania lub od momentu okreś
lonego w decyζjix°>. Tego rodzaju decyzje są podejmowane
w wypadku nabycia nieruchomości na zasadzie art. 2 cy
towanej ustawy. Nabycie własności nieruchomości na rzecz
posiadacza zależnego nie następuje z mocy prawa, jak to
ma miejsce w art. 1 cytowanej ustawy, lecz na podstawie
ostatecznej decyzji właściwego organu administracji pań
stwowej. Taka decyzja tworzy nową sytuację prawną. Kon
stytutywny charakter mają również decyzje terenowych
organów administracji państwowej, wydane na podstawie
art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy (o przejęciu
własności nieruchomości na rzecz państwa).
Do decyzji o charakterze deklaratoryjnym i konstytu
tywnym, wydanych w sprawie o uregulowanie własności
nieruchomości na podstawie cytowanej ustawy, stosownie
do zasad k.p.a. mogą mieć zastosowanie przepisy art. 115,
135 i 137 k.p.a., bez względu na to, czy są ostateczne, czy
nieosta∣teczne11>. Nie wydaje się, aby do decyzji deklarato
ryjnych, wydanych na podstawie art. 1 cytowanej ustawy,
miał podobne zastosowanie art. 136 k.p.a. Decyzje oparte
na przepisie art. 1 cytowanej ustawy jedynie poświadczają
rolnikowi własność nabytą z mocy prawa. Źródłem naby
cia jest tu cytowana ustawa, a zatem wola stron co do
uchylenia lub zmiany decyzji nie wchodzi w rachubę. Jest
to uregulowanie szczególnie odbiegające od ogólnych zasad
zawartych w k.p.a.

c. Skutki podjętych decyzji
Mówiąc o decyzjach, należy wspomnieć również o po
ważniejszych skutkach, jakie wywołują decyzje wydane na
podstawie przepisów cytowanej ustawy. Jak wiadomo, de
cyzje administracyjne kształtują stosunki społeczne przez
wywoływanie skutków w sferze administracyjnej lub cy
wilnej. Skutkiem prawnym może być powstanie, zmiana
łub wygaśnięcie istniejącego stosunku prawnego. Z zagad
nieniem skutków prawnych decyzji wiąże się sprawa tak
zwanej ostateczności decyzji (prawomocności). Przepis art.
102 k.p.a. wyraża zasadę, że organ administracji państwo
wej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili do
ręczenia lub ogłoszenia. Od tego momentu rozpoczna się
byt decyzji. Przechodząc na grunt cytowanej ustawy, właś
ciwy organ administracji państwowej (naczelnik gminy,
wojewódzka komisja) nie może doręczonej decyzji zmienić,
■choćby doszedł do przekonania, że jest ona nietrafna. Do
ręczona decyzja wywołuje dla organu skutki prawne. Jednak
nie podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesie
nia odwołania. Odwołanie wniesione w terminie wstrzymuje
wykonanie decyzji. W wypadku niewniesienia odwołania
bądź wniesienia go po terminie decyzja jest ostateczna (pra
womocna)12>, uzyskuje moc prawną. Z takich właśnie de
cyzji ostatecznych wywodzą się prawa nabyte przez strony.
Należy zaznaczyć, że istnieje również pogląd, w świetle któ
rego decyzja nieostateczna przyznaje stronie uprawnienia,
stanowi się o ich nabyciu przez stronę13>.
Wymaga również omówienia zagadnienie nabycia praw
z mocy ostatecznych decyzji konstytutywnych i deklarato
ryjnych, podejmowanych na podstawie przepisów cytowanej
«) Tamże, s. 199.
M) E. Iserzon, J. StaroSciak — op. cit., s. 199.
ɪɪ) Tamże, s. 261, 267.
«) Pojęcie decyzji ostatecznej nie pokrywa się, zgodnie z przyję
tym poglądem, z. pojęciem decyzji prawomocnej. Wobec wyczerpa
nia toku instancji w postępowaniu administracyjnym, decyzja sta
je się ostateczna. Decyzja prawomocna to decyzja ostateczna utrzymana w mocy w postępowaniu sądowym. Niektóre decyzje osta
teczne są zaskarżane do sądu, na przykład decyzje wydane w
zakresie ubezpieczeń. Por. E. Iserzon, J. Starosciak — op.
cit., s. 260.
«) E. Iserzon i J. Starościak — op. cit., s. 260 — decyzja
nieostateczna nie daje stronie możności realizacji uprawnień.
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ustawy. Powstaje pytanie — jaki jest zakres i charakter
SKUtkow wywoływanych przez te decyzje. Gdy chodzi o decyje konstytutywne podejmowane na podstawie art. 2 cy
towanej ustawy, to wywotują one daleko idące skutki cy
wilnoprawne. Decyzja wydana na podstawie art. 2 cyto
wanej ustawy jest dla nabywcy źródłem ustanowienia pra
wa własności. Może on (z wyłączeniem osób trzecich) ko
rzystać z nieruchomości, a także nią rozporządzać w gra
nicach objętych przepisami oraz zasadami współżycia spo
łecznego (art. 140 k.c.). Trainie podnosi St. Breyer, że
decyzja uwłaszczeniowa przesądza o charakterze umowy, na
podstawie której nastąpiło uwłaszczenie: ma ona charakter
bezwarunkowo wiążący i to zarówno co do przedmiotu uWtaszczenia, jak i podmiotów nabywających i tracących
własność. Miarodajne są, zdaniem autora, dane podmioto
we i przedmiotowe wynikające z decyzji. St. Breyer trafnie
wykazuje, że zachodzi pewne odstępstwo od tej zasady, gdy
istnieje wspólność majątkowa małżonków. W niektórych
sytuacjach wydanie decyzji na jednego małżonka -nie pozba
wia współmałżonka żądania ustalenia stanu prawnego w
drodze sądowej14>. St. Breyer wykazuje, że rzecz ma się po
dobnie przy nabyciu na podstawie przepisów o reformie
rolnej i osadnictwie. Ma tu zastosowanie aft. 32 § 1 k.r.o.
Trafny jest także pogląd St. Breyera, że nabycie jest wol
ne od przysługujących innym osobom praw pierwokupu
i odκupu, bez względu na ograniczenia wynikające z art.
161 § 1 k.c. oraz normy obszarowe obowiązujące przy po
dziale gospodarstw rolnych, a także ograniczenia wynika
jące z art. 1085 k.c. Ograniczone prawa rzeczowe, obciąża
jące nieruchomość nabytą na podstawie art. 2 cytowanej
ustawy, pozostają w mocy, a uwłaszczony na podstawie
decyzji ponosi odpowiedzialność osobistą za ciążące na nie
ruchomości należności państwa oraz za świadczenia objęte
prawem dożywocia15>. Uwłaszczony odpowiada także z ty
tułu spłat ogreślonych w decyzji. Egzekucja tych spłat
następuje w trybie administracyjnym16>. Ostateczna decyzja,
stwierdzająca nabycie własności nieruchomości na podsta
wie art. 2 cytowanej ustawy, stanowi podstawę do ujawnie
nia nowego stanu własności w księdze wieczystej oraz w
ewidencji gruntów.
Co do decyzji deklaratoryjnych wydanych na podstawie
art. 1 ust. Ii2 cytowanej ustawy, to, jak już zaznaczono,
w świetle przyjętych zasad, nie tworzą one nowego stanu
prawnego, jak decyzje wydane z art. 2 cytowanej ustawy,
lecz potwierdzają tylko stan prawny ustalony w dniu
4 XI 1971 r. przepisami ustawy17>. Wydane na podstawie
art. 1 cytowanej ustawy decyzje potwierdzają jedynie skut
ki prawne, płynące z ustawy. Zakres uprawnień płynących
z ustawy z 26 X 1971 r. powinien być jednak w jakiś spo
sób sprecyzowany i autorytatywnie potwierdzony. W świet
le doktryny dopiero decyzja wydana na podstawie art. 1
cytowanej ustawy potwierdza, ściśle precyzuje lub usuwa
wszelkie wątpliwości co do zakresu i skutków prawnych
płynących z ustawy18>. Na przykład decyzja deklaratoryjna,
poświadczająca jednemu ze spadkobierców własność w od
niesieniu do nieruchomości spadkowej, rozstrzyga sprawę
na jego korzyść, pomimo wydania przez sąd postanowienia
przyznającego innym osobom prawo dziedziczenia nieru
chomości. Postanowienie sądu jest wówczas bezskuteczne,
a miarodajne są skutki sprecyzowane w decyzji deklara
toryjnej. Jeśli decyzja stwierdza nieodpłatne nabycie nie
ruchomości spadkowej, wyłączone jest także orzekanie drogą
sądową o spłatach i dopłatach z tytułu dziedziczenia nieru
chomości11». W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego uzys
kanie przez współwłaściciela lub współspadkobiercę nie
ruchomości rolnej wyłącznej własności nieruchomości na
podstawie art. 1 ust. 2 cytowanej ustawy nie powoduje
wygaśnięcia roszczeń przysługujących pozostałym współ
właścicielom lub współspadkobiercom, którzy utracili prawa
do nieruchomości, o wydanie przypadających im z mocy
art. 207 k.c. części pożytków za czas do dnia 4 XI 1971 r.2°>.
u) St. B r e y e r — op. Clt., s. 103.
“) St. B r e y e r — op. cit., s. 103—104.
«) Na podstawie ustawy z 17 VI 1966 r. o postępowaniu egzeku
cyjnym w administracji (Dz.U. nr 26, poz. 151).
lτ) J. Borkowski— Zmiana i uchylenie ostatecznych decyzji
administracyjnych. Akt deklaratoryjny nie ma samodzielnego bytu
i nie tworzy nowego stanu prawnego.
E. Iserzon — Komentarz k.p.a. 1970 r., s. 199 — decyzje de
klaratoryjne potwierdzają istnienie pewnych sytuacji prawnych.
«) J. Jędrośka — Zagadnienie prawne wykonania aktu αdn∙tUiStracyjnego, 1963, s. 32. Autor twierdzi, że ...z chwilą wydania
decyzji deklaratoryjnej Zostaje usunięta niepewność prawna, a tym
samym zostaje autorytatywnie stwierdzone istnienie konkretnego
skutku prawnego.
i«) Stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale III-CZP
94'72 z 24 1 1973 r. Gazeta Sądowa i Penitencjarna, 1973, nr 11, s. 2.
«·) Stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale III-CZP
95/72 z 29 1 1973 r. (O.S.N. z 1973 r., z. 10, poz. 165).
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Decyzja deklaratoryjna przesądza również o charakterze
umowy jako podstawowej przesłance nabycia nieruchomości,
a także o tym, czy nabycie nastąpiło na skutek nieprzer
wanego posiadania nieruchomości przez okres lat pięciu lub
dziesięciu do dnia 4 XI 1971 r. Potwierdza ona także usta
nowienie z mocy cytowanej ustawy — prawa dożywocia,
utrzymania na nabytych nieruchomościach ograniczonych
praw rzeczowych, przesądza o zaliczeniu darowizn na po
czet sched spadkowych oraz potwierdza wynikający z usta
wy obowiązek spłaty z tytułu nabycia nieruchomości. Na
bycie z mocy cytowanej ustawy następuje bez względu na
ograniczenia wynikające z art. 161 i 1085 k.c., a także jest
wolne od obciążających nieruchomość praw odkupu i pier
wokupu21>. Nabywca z art. 1 ust. 2 cytowanej ustawy ponosi
odpowiedzialność osobistą za ciążące na nieruchomości na
leżności państwa oraz za świadczenia objęte prawem doży
wocia (art. 10), co powinno znaleźć odpowiednie potwierdze
nie w decyzji.
Zagadnienie odpowiedzialności nabywcy z tytułu innych
zobowiązań poprzedniego właściciela, związanych z prowa
dzeniem gospodarstwa rolnego, było przedmiotem orzecze
nia Sądu Najwyższego z dnia 16 VI 1972 r.22>. Sąd Najwyż
szy uznał, iż nabywca z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy
odpowiada na podstawie art. 526 k.c. solidarnie ze zbywcą
za zobowiązania, jeśli zawierając nieformalną umowę przed
4 XI 1971 r. wiedział o zobowiązaniach. Jest to pogląd dy
skusyjny. Dodatkowa odpowiedzialność nabywcy, niezależ
nie od innych uciążliwych zobowiązań związanych z naby
ciem nieruchomości (osobista odpowiedzialność za należności
państwa obciążające nabytą nieruchomość, obowiązek regu
lowania spłat), może spowodować ruinę uwłaszczonego, do
czego nie można przecież dopuścić. Taką odpowiedzialność
można brać pod uwagę jedynie przy potrąceniu należności
za nieruchomość23>.
Eksmisja nabywcy z nieruchomości nabytej z mocy cy
towanej ustawy nie powinna być wykonana nawet gdyby
nabywca nie otrzymał jeszcze decyzji o poświadczeniu na
bycia własności nieruchomości. Sąd obowiązany jest wów
czas zawiesić postępowanie i zwrócić się do organów admi
nistracji państwowej o wydanie decyzji precyzującej zakres
uprawnień nabytych przez rolnika.
Należy podkreślić, że niektóre uprawnienia lub obo
wiązki sprecyzowane w decyzjach deklaratoryjnych, wyda
nych na podstawie art. 1 cytowanej ustawy, nie wywodzą
się wprost z ustawy, lecz z postanowień decyzji. Dotyczy
to w szczególności postanowień w przedmiocie określenia
wysokości spłaty, ustalenia warunków płatności nierucho
mości. Można uznać, iż są to decyzje o podwójnym charak
terze (deklaratoryjnym i konstytutywnym)24>. Należy przy
jąć, że ostateczne decyzje wydane na zasadzie art. 1 i 2
cytowanej ustawy (deklaratoryjne i konstytutywne), które
są źródłem ustanowienia prawa lub autorytatywnie stwier
dzają prawa, są skuteczne wobec wszystkich (orga omnes),
nie wyłączając organów administracji państwowej, a także
sądów i to dopóty, dopóki nie będą uchylone lub zmienio
ne25>. Jeżeli własność jest prawem skutecznym względem
wszystkich, to taki sam zakres skuteczności mają decyzje,
które są źródłem ustalenia prawa lub autorytatywnie stwier
dzają istnienie prawa26>.
Instruktażowe ujęcie opracowania umożliwia organom
administracji państwowej (rolnej) skuteczne stosowanie prze
pisów proceduralnych chroniących interesów uczestników
postępowania.*1
«) Por. St. B r e y e r — op. cit., s. 103—104.
«) O.S.N. III-CZP 37/72 z dnia 16 VI 1972 r. (O.S.N. CP, 1973, z. 1,
poz. 5).
·
*5) Tak samo St. Breyer — Uregulowanie własności gospodarstw
rolnych, s. 105.
«) W literaturze wyrażono pogląd na temat Istnienia decyzji o po
dwójnym charakterze, mianowicie — deklaratoryjnym i konstytu
tywnym, przy czym część konstytutywna powstaje dopiero po
autorytatywnym sprecyzowaniu praw aktem deklaratoryjnym.
t5) Pot. E. Iserzon, J. Starościak — op. cit., s. 66—68.
“) O.S.P. i K.A. nr 5, poz. 135, z dnia 27 VIII 1959 r. 1 CR 1051/58
(P.U.S. 1960, nr 2, s. 58).
J. Borkowski — op. cit., s. 47—48. Twierdzi on, że moc
ostatecznej decyzji rozciąga się jedynie na oznaczoną grupę pod
miotów, przede wszystkim obowiązuje organa administracyjne oraz
adresatów decyzji. Ponadto obowiązuje podmioty, które mogłyby
ubiegać się o przeniesienie na nie praw nabytych z tej racji, że
spełniają wymogi, jakim odpowiadał podmiot, który prawa już
nabył Decyzja nie wiąże sądów w postępowaniu cywilnym, jak
1 karnym. Pogląd, jakoby ostateczna decyzja, będąca źródłem
prawa lub stwierdzająca istnienie prawa, nie wiązała wszystkich,
jest trudny do przyjęcia. Taki pogląd prowadzi do zachwiania
podstawowych zasad ładu i porządku prawnego. Każda decyzja,
nawet dotknięta wadami, powinna obowiązywać wszystkich, a za
tem i sąd. Jeżeli sąd w toku postępowania orzeknie, że decyzja
ma wady stanowiące o jej nieważności, może zawiesić postępo
wanie (art. 177 pkt. 3 k.p.c.) i zwrócić się do właściwego organu
(art 177 § 2 k.p.c.) o zajęcie stanowiska. Nie dotyczy to oczywiście
tak zwanych nieaktów, które nie wymagają uchylenia (por. E.
Iserzon, J. Starościak — op. cit., s. 68).
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Niecodzienna uroczystość w Zakładzie Terenowym w Obornikach Wlkp.

Prezydium uroczystości
Kolega Łucjan Pawlik otrzymuje proporzec przechodni z rąk
przedstawiciela „Geokartu” — kolegi Wojciecha Ranieckiego

W dniu 29 września 1977 roku w
sali Urzędu Miasta i Gminy w Obor
nikach Wlkp. odbyła się uroczystość
z okazji zdobycia przez Zakład Tere
nowy w Obornikach Wlkp. należący do
Okręgowego Przedsiębiorstwa Geode
zyjno-Kartograficznego w Poznaniu,
I miejsca we współzawodnictwie pracy
w 1976 roku pomiędzy zakładami tere
nowymi Zjednoczenia Przedsiębiorstw
Geodezyjno-Kartograficznych
„Geokart” i ,uzyskanie tytułu Najlepszego
Zakładu Terenowego w roku 1976.
Spotkanie prowadził przewodniczą
cy Rady Zakładowej przy OPGK w
Poznaniu, kol. Konstanty Radtke.
Przybyłych gości oraz uczestników obrad powitał kierownik Zakładu Łu
cjan Pawlik, który następnie wygło
sił okolicznościowy referat przedstawia
jący pracę, osiągnięcia oraz organiza
cję Zakładu od chwili jego utworzenia
W 1975 roku. Z kolei dyrektor OPGK,
mgr Edmund Z w o 1 i ń s ki, omówił
działalność i osiągnięcia Przedsiębiors
twa, wykazując osiągnięcia i efekty
pracy Zakładu w Obornikach Wlkp.,
który zajął I miejsce także we współ
zawodnictwie zakładów terenowych
OPGK Poznań. Przy tej okazji złożył
załodze Zakładu podziękowanie za do
tychczasową doskonałą pracę, gratulu
jąc uzyskanego wyróżnienia. Ponadto
złożył życzenia dalszych sukcesów w
pracy.

Następnie przedstawiciel Zjednocze
nia „Geokart”, mgr inż. Wojciech R aniecki, wręczył kierownikowi Zakła
du, Łucjanowi Pawlikowi, propo
rzec przechodni oraz dyplom uznania
dla załogi Zakładu. Poinformował rów
nież o przyznanych przez Zjednocze
nie nagrodach za zajęcie I miejsca
oraz złożył załodze gratulacje i życze
nia dalszych sukcesów.
W imieniu miejscowych władz po
lityczno-administracyjnych przemówie

nie okolicznościowe wygłosił naczelnik
miasta i gminy, inż. Franciszek T abat, który jednocześnie pogratulował
załodze Zakładu uzyskanych wyników.
Również
przewodniczący
Komitetu
Frontu Jedności Narodu, mgr Franci
szek Taberski, przekazał załodze
Zakładu wyrazy uznania i gratulacje
oraz życzenia dalszych sukcesów. Głos
zabierali również pozostali goście, skła
dając gratulacje i życzenia załodze
Zakładu obornickiego.
W następnym punkcie I sekretarz
Komitetu Miejsko-Gminnego, Stefan
Żurawski, w towarzystwie naczel
nika miasta i gminy, inż. Franciszka
Tabata udekorował przodujących
pracowników odznaczeniami państwo
wymi i wojewódzkimi, a dyrektor
Przedsiębiorstwa
wręczył
odznakę
„Przodownika Pracy” i „Za Zasługi w
Dziedzinie Geodezji i Kartografii”.
W imieniu odznaczonych ,podzięko
wał kierownik Zakładu, Łucjan Paw
lik, zapewniając jednocześnie miejsco
we władze i dyrekcję Przedsiębiorstwa,
że geodeci oborniccy dołożą wszelkich
starań, aby nadal terminowo i su
miennie wykonywać powierzone zada
nia.
Po krótkiej przerwie obecni na uroczystośei wysłuchali dwu interesu
jących prelekcji:
— Historia miasta i regionu obornic
kiego — mgr Franciszek Taberski,

Uwaga!

profesor miejscowego Liceum Ogólno
kształcącego
— Perspektywy rozwojowe miasta
Oborniki w planach urbanistycznych
na najbliższe lata — mgr inż. arch. Je
rzy Filipiak.
W drugiej części odbyła się wyciecz
ka uczestników uroczystości do miejsco
wego Kombinatu „Metalplast”, na te
renie którego obornicki zakład wyko
nuje inwentaryzację urządzeń podziem
nych. Następnie uczestnicy spotkania
zaznajomili się z urządzeniem i wy
posażeniem Zakładu. Załoga reprezentoʌvala kilka operatów technicznych
wykonanych robót geodezyjnych. Zain
teresowanie budziły:
— mapa sytuacyjno-wysokościowa w
Skali 1 :1500 Kombinatu „Metalplast”;
— mapa sytuacyjno-wysokościowa w
skali 1 :500 z inwentaryzacją urządzeń
podziemnych starego zakładu FMR
,,Agromet-Rofama" w Rogoźnie;
— geodezyjna obsługa rozbudowy
FMR „Agromet-Rofama”;
— operat z geodezyjną inwentaryza
cją urządzeń podziemnych spółdziel
czego osiedla mieszkaniowego i trasy
budowy ciepłociągu w Obornikach
Wlkp. *

Tadeusz Nowakowski
Sekretarz Koła Terenowego SGP
w Obornikach Wlkp.

Czy w zwiqzku ze zmianami rodzinnymi
zmieniłeś

już

deklarację

uczestnictwa

w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej?
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Jubileusz 25-lecia Oddziału Zielonogórskiego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Od prawej: mgr inż. Mieczysław Lisek — wiceprzewodniczący
Zarządu Głównego SGF', inż. Józef Pełka — przewodniczący Za
rządu Oddziału SGP w zielonej Górze, mgr Dionizy Gainv —
wicewojewoda zielonogórski

W dniu 24 IX 1977 roku z inicjaty
wy członków Stowarzyszenia zorgani
zowano obchody 25-lecia Oddziału SGP
w Zielonej Górze.
W programie przewidziano: część
oficjalną, festyn sportowy, spotkanie
•koleżeńskie.
W części oficjalnej z udziałem wice
wojewody zielonogórskiego mgra Dio
nizego Gajnego i wiceprzewodni
czącego Zarządu Głównego SGP mgra
inż. Mieczysława Liska — wzięło udział około 150 kolegów.
W ramach tego spotkania wygłoszo
no referat o historii organizacji i roz
woju jednostek organizacyjnych geo
dezyjnych i stowarzyszeniowych, a tak
że na temat programu działania Za
rządu Oddziału na bieżącą kadencję.
Referat przygotował i wygłosił kol.
Adolf Pi a s e c k i — wiceprzewodni
czący Zarządu Oddziału, jeden z orga
nizatorów pracy Stowarzyszenia, a
także powołanego w 1952 roku Zarzą
du Oddziału w Zielonej Górze. W reMoment dekoracji kol. Jacka Walkowiaka
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Ogólny widok sali obrad

feracie podkreślano ogromny wkład i
geodetów Ziemi Lubuskiej w organi- *
zację i realizację akcji osiedleńczej, re
gulacji gruntów, organizacji gospodar
ki WielkoLowarowej, scaleń i wymian
gruntów, a także w realizację inwesty
cji przemysłowych i komunalnych czy
w wykonanie mapy zasadniczej, przy
gotowanie dókunjentacji budownictwa
jednorodzinnego, założenie i prowadze
nie ewidencji gruntów itp.
Po referacie miało miejsce wręcze
nie odznaczeń, którego dokonał wice
wojewoda mgr Dionizy Gajny w
asyście przewodniczącego ZO SGP inż.
Józefa Pełki.
Brązowy Krzyż Zasługi i Odznakę
„Zasłużony Racjonalizator Produkcji”
otrzymał kol. Jacek Walko wi a k z
OPGK, Odznakę „Zasłużony Racjona
lizator Produkcji” otrzymał kol. Ed
ward Roszkowski z OPGK, Srebr
ną Odznakę „Zasłużony dla Budow
nictwa” otrzymali koledzy: Edward
Stylski i Bronisław Podkalicki
z OPGK oraz Edward Matwijewicz z „Geoprojektu” Brązową Od
znakę otrzymał kol. Tadeusz D ł ug o s z z „Geoprojektu”, Odznakę „Za
Zasługi dla Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego” otrzymali koledzy: Wacław
G u z i ń s ki i Janusz Pietrzniak
z OPGK, a kol. Józef Piekarczyk
z OPGK — Odznakę „Za Zasługi dla
Rolnictwa”.
Złotą Odznakę „Za Zasługi w Dzie
dzinie Geodezji i Kartografii” otrzy
mali: Stanisław Banik, Józef Bystrzyński, Jan Czapla, Stani
sław Gr abarczyk i Mirosław Kost y c e wi c z.
Srebrną Odznakę „Za Zasługi w
Dziedzinie Geodezji i Kartografii” otrzymali: Jerzy Boczek, Aleksander
B o 1 i ń s k i, Jan Gieroba, Jan J as i ń s k i, Marian Kulbaka, Halina
Lipowska,
Ryszard
Merlak,
Aleksandra Pietrzniak, Józef P i ekarczyk, Jerzy Wiąckiewicz,
Mieczysław
Wojtaszak,
Adam
Zdanowicz, eLuc ja Żeleźniak.
Złotą Odznakę Honorową NOT
otrzymali: Edward Burak i Jerzy
Adamczuk.
Srebrną Odznakę Honorową NOT
otrzymał Mieczysław Zyk.

F Odznakę Honorową Stowarzyszenia
Geodetów Polskich otrzymali: Rozalia
Chelchowska, Aleksander Frą
czek, Zbigniew Jarczyński, Kazi
mierz Kazimierczak, Wiesław
Kostycewicz i Tadeusz K ro
li c k i.
W festynie sportowym udział wzię
ło 6 drużyn reprezentujących: Biuro
Projektów Wodnych Melioracji w Zie
lonej Górze, Oddział „Geoprojektu” w
Zielonej Górze, OPGK w Zielonej Gó
rze, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Te
renów Rolnych w Gorzowie Wielko
polskim, Wojewódzkie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Zielonej Górze,
Zakład Terenowy OPGK w Gorzowie
Wielkoplskim.
Rozeigrano następujące konkurencje:
turniej piłki nożnej, przeciąganie liny,
sztafetę zakładową i konkurencję CeIot (rzutki do tarczy). Każdą konku
rencję nagradzano pucharem. Puchar
ufundowano również za zwycięstwo w
klasyfikacji generalnej.
Emocje w konkurencji Celot
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Za chwilę start do sztafety zakładowej — w pierwszej zmianie
biegną dyrektorzy

Regulamiinawo ciekawa była sztafeta
zakładowa, w której odcinki 100-metrowe przebiegali dyrektorzy lub ich za
stępcy, przewodniczący Rady Zakłado
wej, sekretarze POP i przewodniczący
kół zakładowych SGP, a 200-metrowe
szeregowi pracownicy.
Konkurencję piłki nożnej, przeciąga
nia liny i sztafetę zakładową wygrały
drużyny OPGK w Zielonej Górze, kon
kurencję Celot — drużyna WBGiTR w
Gcrzowie Wielkopolskim.

Grają drużyny OPGK w Zielonej Górze 1 WBGiTR w Gorzowie
Wielkopolskim

W klasyfikacji generalnej zwycięży
ło OPGK w Zielonej Górze. Kolejne
miejsca zajęły drużyny: Geoprojektu,
WBGiTR w Zielonej Górze, WBGiTR
w Gorzowie Wlkp., BPWM w Zielonej
Górze i Zakład Terenowy OPGK w
Gorzowie Wlkp.
Najważniejsze jednak, że dopisała
pogoda. To było nad wyraz ważne,
gdyż oprócz zawodników na stadionie
zgromadziło się w roli kibiców około
500 osób.

Sukces organizacyjny odniósł festyn
spioœtowy, zainteresowane drużyny zgło
siły potrzebę organizowania podobnych
imprez corocznie.
Spotkania koleżeńskie odbyło się w
restauracji „Podgórna” w Zielonej Gó
rze. Śpiewy i tańce trwały do białego
rana.
Janusz Pietrzniak
Wiceprzewodniczcy ZO SGP
w Zielonej Górze

Xl Zlot Geodetów Oddziału Kieleckiego SGP w Kozienicach
do najbardziej łubianych imprez. UCzestnikom tych zlotów serwujemy
przekładaniec, w którym poza elemen
tami typowo wypoczynkowymi prze
mycamy technikę w nietypowy sposób.

Ogrom obowiązków, jakie nasza
społeczność bierze na swoje barki,
akordowy charakter pracy większości
geodetów oraz charakterystyczna dla
geodezji działalność w małych zespo
łach rozrzuconych na dużych obszarach
nie pomagają w pracy stowarzyszenio
wej. Dlatego Zarząd Oddziału SGP
prowadzi od lat takie formy pracy,
które skutecznie łączą we wspólnym
działaniu wszystkich geodetów’, nieza
leżnie od zawodowej przynależności
resortowej, wraz z rodzinami.
Tradycyjne zloty geodetów w pięk
nych zakątkach ziemi kieleckiej i ra
domskiej należą w naszym środowisku

Ostatni, XI Zlot był szczególnie udany. Zaskoczył nas nie tylko wspa
niałą pogodą, dużą frekwencją (około
300 uczestników), ale i wyjątkowo do
brą organizacją, którą zawdzięczamy
głównie kolegom ze środowiska radom
skiego, wspomaganym przez działaczy
kieleckich.
Aby zorganizować tak dużą i ko
sztowną impreze nie wystarczyłby trud

Rys. 1. Oto połowa sukcesu wystawy fir
my AGA — pani Marianna Plahn

Rys. 2. Geodimeter 710 firmy AGA w plenerze
—

i zdolności organizacyjne naszych dzia
łaczy. Z pomocą przyspieszyli jednak
solidarnie dyrektorzy OPGK w Kiel
cach, WBGiTR w Kielcach i Radomiu
oraz „Technoplanu” w Kielcach. Ta
solidarność jest dowodem dojrzałości
naszego środowiska i wspólnym suk
cesem.
W piątek 3 IX 1977 r. wszystkimi
drogami zjeżdżała się brać geodezyjna
na swoje święto do Kozienic. Od gra
nic miasta, aż do ośrodka wodnego
prowadziły ich duże afisze. U bram
witał kolorowy transparent oraz miłe
słowa kierowane z głośników do każ
dego rozpoznanego uczestnika. ObdaRys. 3. Uczestniczka konkursu sprawnościo
wego — kol. Lidia Fasiangowa w jednej
z konkurencji
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Rys. 4. Mała rybka
wystarczyła kol. J.
Raduckiemu do za
jęcia III miejsca

◄

rowani kluczami od domków campin
gowych i upominkami, nie mieliśmy
czasu na odpoczynek, bo już od kilku
godzin czekali przedstawiciele firmy
AGA ze Szwecji z wystawą nowoczes
nego sprzętu geodezyjnego. Dyrektor
handlowy firmy, Jan Eric Plahn,
przywiózł nie tylko instrumenty firmy
AGA: Geodimeter 12, Geodimeter 710 i
Geoplane 300, lecz również małżonkę
Mariannę, która urodą i kobiecym
wdziękiem
podwoiła
atrakcyjność
szwedzkiej wystawy i pokazu. Kiedy
przy instrumentach zaroiło się od uczestników Zlotu, pani Marianna roz
dawała fiormowe biało-czerwone torby
plastykowe, co spowodowało, że po -kil
ku chwilach w ośrodku dominowały
nasze narodowe kolory. Przyjazd Szwe
dów był wynikiem zaproszenia, jakie
wraz z naczelnikiem „Geokartu” inż.
Ryszardem Nowakowskim (goś
ciem naszego Zlotu) przekazałem dy
rekcji firmy AGA w czasie pobytu na
XV Kongresie Międzynarodowej Fede
racji Geodetów w Sztokholmie.
Zainteresowani zwiedzaniem stoiska
firmy AGA omal nie przegapiliśmy ko
lacji. Nawet gdyby do tego doszło, nie
byłoby wielkiej straty, bo po kolacji
czekało na nas duże ognisko nad zale
wem, które od jednej zapałki zapalił
nasz gość honorowy, sekretarz gene
ralny SGP — inż. Tadeusz Kuźni ck i. Tradycyjne kiełbaski smażyły się
doskonale, a wino i piwo lało się ob
ficie, tak że po pewnym czasie dwaj
harmoniści nie mogli nadążyć z akom
paniowaniem tak licznej i rozśpiewa
nej geodezyjnej rodzinie. W czasie za
bawy przy ognisku płetwonurkowie da
li pokaz pracy pod wodą. Smutne mi
ny mieli tylko brydżyści, bowiem zbli
żała się ' godzina rozpoczęcia turnieju
brydżowego. Grali do godziny 2 w no
cy, aby wyłonić zwycięzców — kole
gów Leszka Cetnera i Zbyszka
Śliwińskiego. Kiedy uczestnicy
już spali, organizatorzy przygotowywa
li następne konkursy. O godzinie 4,30
w sobotę startowali bowiem grzybia
rze i wędkarze. Jeżeli ci pierwsi mogli
poszczycić się sukcesem, znajdując w
sumie 1431 grzybów, a w tym zwy
cięzca kol. Włodzimierz Stępień aż
121, to wędkarzom ryby zrobiły psiku
sa. Zwycięzca, kol. Józef Olma, zło
wił wprawdzie 5 malutkich okoników.
ale zdobywca trzeciego miejsca, kol.
J. Raducki, musiał zadowolić się
jedną rybkę, która nadawała się jako
przynęta do łowienia na tak zwanego
żywca.
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Rys. 6. Wielokrotny zwycięzca konkursów
sprawności technicznej, kol. Paweł Bed
narz (przy instrumencie), tym razem musiał zadowolić się II miejscem
Fotografie wykonał inż. Augustyn Landa

Po śniadaniu dało się odczuć wzra
stające napięcie, nic dziwnego — nad
chodził czas XI konkursu sprawności
zawodowej. Na wyznaczonym terenie
pojawili się zawodnicy ze sprzętem, a
na trasie i skarpach -— liczni widzo
wie. Z głośników poinformowano wszy
stkich o zadaniu i warunkach kon
kursu. Należało wyznaczyć w terenie
punkt, z którego odcinek AB widać
pod kątem a. Zasygnalizowano niedo
stępne do bezpośredniego pomiaru dwa
punkty A i B (rys. 5). Zabroniono stoB

A

za lew

rejon działania zespołów

Rys. 5

sowania dalmierzy elektromagnetycz
nych oraz kalkulatorów funkcyjnych
i prcgramoiwych. O kolejności miejsc
decydował czas dla zespołów, które
wyznaczyły kąt a z dokładnością do
±2c. W dużym napięciu dałem sygnał
do rozpoczęcia pracy. Wytrenowane
zespoły ruszyły jak lawina do zadania,
które w codziennej pracy tradycyjnym
sposobem działania wymagałoby około
godziny czasu. Ale od czego głowa, od
czego fantazja kawaleryjska naszych
kolegów z ,,Technoplanu"? Wielokrot
ny zwycięzca, kol. Paweł Bednarz,
ze swoim zespołem — zgarniacz pra
wie wszystkich pierwszych nagród i
pucharów, podsAdł do zadania z uni
wersalną i wyrachowaną koncepcją,
natomiast kol. Leszek Cetner z
„Technoplanu” ze swoimi kolegami za
ryzykował, wybierając metodę uniwer
salną, ale za to piorunująco szybką i
w tym wypadku trafioną doskonale.

Ostatecznie zwyciężyło Koło SGP
przy ,,Technoplanie" kieleckim, repre
zentowane przez kol. Leszka Cetnera, Włodzimierza Glezera i Tadeu
sza Ostachowicza, wykonując za
danie w czasie 4 min 30 s. Zwycięzcy
otrzymali puchar przechodni.
II miejsce zajęło Koło SGP przy
OPGK-Kielce w składzie: Paweł Bed
narz, Józef Olma, Zdzisław Dzi
wisz.
III miejsce zajęło Koło SGP przy
RDDP-Kielce w składzie: Jadwiga
Smiglewska, Andrzej Romań
ski, Bogumił Wojtnik.

Po konkursie przyszła kolej na
Samochodziarzy, którzy przecież przed
kilku laty zapoczątkowali I Mistrzo
stwa Samochodowe Geodetów. Tym ra
zem na placu przed elektrownią „Ko
zienice” rozegrali sprawdzian, który
wygrał kol. Włodzimierz Stępień,
jadący „Fiatem 126p”, przed Antonem
Jendruchem z Czechosłowacji, jadącym Skodą. Obserwatorzy' konkursu
wraz z zawodnikami zwiedzili potem
elektrownię „Kozienice”.
Po obiedzie oczekiwał wszystkich
popularny wielobój sprawnościowy, w
którym panie i panowie próbowali sił
w strzelaniu do tarczy z prawdziwego
sportowego łuku, oceniali odległości na
oko oraz tym samym sposobem rzuto
wali punkt na prostą, mierzyli kąt
starodawnym gcniometrem wyciągnię
tym z muzeum radomskiego oraz odpo
wiadali na pytania z dziedziny bhp.
Zwyciężył kol. Wacław Laskowski
przed Janą Tyliczkową ze Sło
wacji.
Rozbawieni, ledwo zdążyliśmy na
stadion, gdzie stanęły naprzeciw siebie
dwie drużyny piłkarskie Kielc i Ra
domia. Grać w nich musieli pod rygorem
rzutu karnego dyrektorzy przedsię
biorstw. Żebyście widzieli, Drodzy Czy
telnicy, co to była za gra. Jak dosko
nale
współpracowali .
dyrektorzy
WBGiK, WBGiTR oraz OPGK. Było
na co patrzeć i życzono sobie takiej
samej współpracy w codziennym życiu,
pomimo iż w naszym środowisku współ
pracę wszystkich resortów można uznać za przykładną. Tym razem wy
grały Kielce 4:1, a kapitan St. Kas
perek otrzymał piękny puchar.

Po kolacji, kiedy panie przystrajały
się w wytworne suknie, panowie przy
byli tłumnie na prelekcję mgr inż. Te
resy Baranowskiej z IGiK, ilu
strowaną przeźroczami. Tematem od
czytu były Zdjęcia satelitarne w gos
podarce narodowej. Prelekcja ta szcze
gólnie zainteresowała urbanistów z Ra
domia, których gościliśmy na Zlocie.
A potem wszyscy weszli do sali balo
wej, pięknie przystrojonej, gdzie grała
orkiestra tak wspaniale, że nie tylko
my byliśmy porwani rytmem i melo
dia., ale i pobliskie drzewa poruszały
rytmicznie gałęziami. Trzeba było wi
dzieć jak bawili się Polacy, Słowacy
i Szwedzi. Tańczono nie tylko w sali,
ale i w pobliskim lasku. Tylko piłka
rze oglądali smętnie to widowisko, bo
nie Wytrenowane mięśnie po meczu od
mówiły im posłuszeństwa.
Kiedy nazajutrz rano organizatorzy
wzywali uczestników Zlotu do zwie
dzenia Państwowej Stadniny Koni w
Kozienicach zebrali jedynie 60 osób,
które potem nie żałowały wysiłku.

Natomiast kilka godzin później już
tłumnie udaliśmy się do skansenu bo
jowego I Armii Wojska Polskiego w
Mniszewie, gdzie złożyliśmy wiązankę
biało-czerwonych kwiatów. Zwiedzanie
skansenu było końcowym, ale jakże
wymownym akcentem imprezy. Czeka
ło nas tylko uroczyste zakończenie, udekorowanie odznaczeniami oraz wrę
czanie nagród i dyplomów. W imieniu
prezesa GUGiK Odznakę „Za Zasługi
w Dziedzinie Geodezji i Kartografii”
wręczał nasz honorowy gość, naczelnik
samodzielnego wydziału kadr — Wa
cław Przybyłko. Złotą Odznakę
przyznano kolegom: Romanowi Bryc h o w i, Andrzejowi Dąbrowski em u, Zbigniewowi Śliwińskiemu,
a Srebrną kolegom: Stanisłowowi Dłu
goszowi, Stanisławowi Zarembie.
Srebrną Odznakę NOT otrzymał z rąk
przewodniczącego ZO SGP kol. Hen
ryk Skibniewski. Potem wręczono
kilkadziesiąt dyplomów i wiele nagród
rzeczowych.

Komitet
Organizacyjny,
którego
byli koledzy: Bogusław Gajek (prze
wodniczący), Zdzisław Wieraszka
(główr.y filar Zlotu) i Augustyn Ł a nd a, zbierał zasłużone gratulacje, a kol.
Stanisław Napora — wiceprzewod
niczący ZO ds. środowiska radomskie
go już widział okiem lokalnego patrio
ty, w dobrym tego słowa znaczeniu,
Oddział Radomski Stowarzyszenia, na
który dojrzałe środowisko radomskie
W pełni sobie zasłużyło.
Ponieważ była to nasza ostatnia
wspólna impreza, Radomscy Przyjacie
le, zatem w imieniu całego kieleckiego
środowiska geodezyjnego składam Wam
podziękowanie za dotychczasową do
skonałą współpracę i życzę osiągnięć
przyszłemu Radomskiemu Oddziałowi
SGP.

Janusz Rudnicki
Kielce

Rajd jesienny w ramach obchodów 250-lecia geodezji m. Poznania
Poznań - Czarniejewo, 9-10 października 1977 roku

z

Tradycyjny już jesienny rajd Auto
mobilklubu Wielkopolskiego, środowis
kowego Koła Geodetów przy Poznań
skim Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym „Geopoz” włączono w
cykl obchodów 250-lecia geodezji m.
Poznania. Utrzymano dotychczasowe
cele rajdów naszego Koła, wśród któ
rych na czołowe miejsce wysunięto
sprawy czynnego wypoczynku oraz pro
pagowanie samochodu jako narzędzia
podnoszącego wydajność pracy.
Pierwszy etap, który odbył się w
sobotę w godzinach popołudniowych,
rozegrano w mieście, przy czym w ra
mach tego etapu odbyło się szereg
prób sprawnościowych dla kierowców
oraz dla pilotów. Opisy trasy oparto
na różnych itenererach. W etapie tym
były także próby geodezyjne.
Drugi etap rozegrano poza Pozna
niem. Początek II etapu miał miejsce
w Czerniejewie. Przed rozpoczęciem
imprezy zwiedzono piękny park i zes
pół pałacowy, dzieci jeździły na kucy
kach, a dorośli powozami. Piękny, w

W dniach 2—5 czerwca 1977 roku
na boisku „Społem” w Parku Kultury
1 Wypoczynku w Łodzi rozegrano fi
nał I Mistrzostw Polski Geodetów w
Piłce Nożnej. Organizatorem Mistrzostw
było Koło Zakładowe SGP oraz
Zakładowa Rada Kultury Fizycznej i
Turystyki przy Miejskim Przedsię
biorstwie Geodezyjnym w Łodzi, dzia
łającym pod przewodnictwem kol. Ta
deusza W o ł o s z a, który stał również
na czele Komitetu Organizacyjnego
Mistezositw. Mistrzostwom patronował
Zarząd Oddziału SGP w Łodzi, a Za
rząd Główny udzielił poparcia i przy
znał dotację finansową. Tak się, nie
stety, złożyło, że z kilkuosobowego Ko
mitetu Honorowego Mistrzostw na fi
nałowe rozgrywki przybył jedynie prze
wodniczący Zarządu Oddziału SGP w
Łodzi, kol. Stanisław Kluska, który
dokonał otwarcia Mistrzostw w dniu
2 czerwca.
Dla tych, którzy niewiele o Mi
strzostwach słyszeli, przekazujemy in
formację o ich przebiegu, dla uczest
ników rozgrywek zamieszczamy tę

jesiennych kolorach, park i świetna po
goda stworzyły warunki dobrego wy
poczynku.
Podobnie jak w obchodach 250-lecia
geodezji m. Poznania, gdzie nawiąza
nie do historii stanowi tylko element
wyjściowy do nowoczesnych działań
organizacyjno-technicznych, tak i w
rajdzie — po powozach, parku i zespole
pałacowym nastąpił nawrót do nowo
czesności i techniki. Rozegrane etapy
to znowu geodezyjne opisy tras, próby,

MISTRZOSTWA
POLSKI

GEODETÛW

tu Pitcc nożnej

atrakcje i zadania, po to, by na koń
cu dojechać do wiejskiego ośrodka
Związku Harcerstwa Polskiego, zjeść
obiad, być na nastrojowym ognisku i
przy kominku.
W imprezie brało udział około 80
osób, przy czym poza załogami samo
chodów rajdowych byli zaproszeni pra
cownicy PPGK „Geopoz” oraz koledzy,
którzy po wieloletniej pracy przeszli
w stan spoczynku.
Zwycięzcami rajdu zostali koledzy:
Stanisław Kasprowicz i Janusz
Jakubowski, na wyróżnienie za
sługuje sportowa postawa jednej załogi
kobiecej, to jest koleżanek: Anny
Mierzwińskiej i Ireny Winnow i c z, które, startując po raz pierw
szy w rajdzie samochodowym, zajęły
piąte miejsce.
Komandorem imprezy był znany
geodeta — rajdowiec samochodowy —
kol. Leszek Radwan, dyrektor PPGK
„Geopoz”.
A. Dobrzyński
Poznań

krótkie wspomnienia, zgodnie ze sto
sowanym w sporcie zwyczajem —
przeżyjmy to jeszcze raz...
Organizacja Mistrzostw

Do rozgrywek zgłoszono 26 drużyn.
Reprezentowały one OPGK z Bydgo
szczy, Zielonej Góry, Wrocławia, Opola,
Łodzi, Olsztyna (10 drużyn), WBGiTR
z Konina, Kalisza, Częstochowy, Piotr
kowa Tryb., Kielc, Łodzi, Płocka, Za
mościa, Przemyśla, Rzeszowa, Krako
wa, Krosna, Suwałk (13 drużyn) oraz
PPGK „Geoprojekt” — Poznań, WPG
— Warszawa, MPG — Łódź.
W kwietniu, w dwu terminach,
przy niesprzyjającej pogodzie (zimno
i śnieg), rozegrano mecze eliminacyjne
i rewanżowe pierwszej i drugiej run
dy. Mecze te wyłoniły 7 drużyn, któ
re walczyły w finale razem z drużyną
gospodarza Mistrzostw — MPG — Łódź.
Wyniki eliminacji podano na rysun
ku 1. Wszyscy uczestnicy rozgrywek
otrzymali pamiątkowe znaczki i pro
porczyki, drużynom wręczono patery
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Drabinka eliminacyjna Mistrzostw Polski
Geodetów w Piłce Nożnej ’77. Drużyny wy
mienione na pierwszych pozycjach są gos
podarzami pierwszych spotkań

z okolicznościowymi napisami, na uczestników finałów czekały puchary w
Łodzi.

Przebieg finałów
Uroczyste otwarcie finałów nastąpi
ło w godzinach popołudniowych w dniu
2 czerwca 1977 roku. Po przemówieniu
dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa
Geodezyjnego w Łodzi, inż. J. Musie
rowicza i oficjalnym otwarciu tur

nieju przez przewodniczącego Zarządu
Oddziału SGP w Łodzi, kol. Stanisła
wa Kluskę, nastąpiła defilada za
wodników, sędziów i działaczy. Defi
lującym przygrywała orkiestra Woje
wódzkiego Urzędu Poczt. Mecze rozgry
wano w dwu grupach 2—4 czerwca
1977 roku. Po finale, który odbył się
w niedzielę 5 czerwca, ostateczna ko
lejność drużyn .była następująca:
1. OPGK — Zielona Gura
2. OPGK — Kraków
3. WBGiTR — Kielce
4. WBGiTR — Przemyśl
5. WPG — Warszawa
6. MGP — Łódź
7. OPGK — Wrocław
8. OPGK — Olsztyn.
W późnych godzinach popołudnio
wych w Łódzkiej Hali Sportowej, gdzie
byli zakwaterowani uczestnicy turnie
ju, odbyła się uroczystość zakończenia
Mistrzostw.
Zdobywcom
trzech
pierwszych
miejsc wręczono duże puchary z od
powiednimi napisami i emblematami
Mistrzostw. Pozostałe drużyny, biorące udział w finałach, otrzymały pucha
ry mniejsze. Takie same puchary, tylko
w innych kolorach, otrzymali wszyscy
zawodnicy trzech pierwszych drużyn.
Przyznano również kilka innych pu
charów i wyróżnień, w tym piłkę z
podpisami wszystkich uczestników i
organizatorów Mistrzostw wręczono
dyrektorowi J. Musierowiczowi
za pomoc udzieloną organizatorom, a
puchar dla najbardziej cierpliwej żo
ny działacza sportowego i społecznego
wręczono małżonce przewodniczącego
Komitetu Organizacyjnego — pani El
żbiecie Woloszowe j.
Finały
Mistrzostw
Polski
Geodetów
wyglądały
bardzo
reprezentacyjnie

Aby tylko minąć przeciwnika

Spotkanie zakończono hasłem — Do
zobaczenia na następnych mistrzo
stwach w Zielonej Górze.
Wyniki

Jak przystało na sprawozdanie z
imprezy sportowej, podajemy obecnie
wyniki Mistrzostw.
Wyniki spotkań finałowych

OPGK — Zielona Góra — OPG —
Kraków 0:0; w rzutach karnych 5:1
dla OPGK — Zielona Góra.
WBGiTR — Kielce — WBGiTR —
Przemyśl 3:2 po dogrywce; w normal
nym czasie 2:2
WPG — Warszawa — MPG — Łódź
2:0.
OPG — Wrocław — OPG — Ol
sztyn 8:0.

◄
Wyniki rozgrywek
GRUPA I

—

OPGK — Zielona Góra
OPGK — Wrocław
OPGK — Wrocław
WBGiTR — Kielce
WBGiTR — Kielce
WPG — Warszawa

—
—
—
—
—

WBGiTR — Przemyśl
OPGK — Kraków
OPGK — Kraków
OPGK — Olsztyn
OPGK — Olsztyn
MPG — Łódź

__
—
—
—
—
—

WPG — Warszawa
WBGiTR — Kielce
OPGK — Zielona Góra
WPG — Warszaw
OPGK — Zielona Góra
OPGK — Wrocław
GRUPA II
MPG — Łódź
OPGK — Olsztyn
WBGiTR — Przemyśl
MPG — Łódź
WBGiTR — Przemyśl
OPGK — Kraków

1:0
1:2
1:5
1:0
0:3
1:1

4:1
0:1
1:0
0:5
0:3
0:1

Ostateczna klasyfikacja grup
GRUPA I

1.
2.
3.
4.

OPGK — Zieloha Góra
WBGiTR-Kielce
WPG — Warszawa
OPGK — Wrocław

1.
2.
3.
4.

OPGK — Kraków
WBGiTR — Przemyśl
MPG — Łódź
OPGK — Olsztyn

3
3
3
3

6:0
4:2
1:5
1:5

9:1
3:4
1:3
3:8

3
3
3
3

4:2
4:2
2:4
2:4

2:1
7:2
6:5
1:8

GRUPA II

Ciekawostki i niedyskrecje

◄

ɑra toczyła się bardzo szybko
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HW czasie finałów, po każdym
dniu zawodów ukazywała się gazetka
pt. Echo Mistrzostw, informująca o

Ach, co za główka!
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przebiegu meczów, podająca aktualne
tabele oraz zamieszczająca cieka
wostki. Ostatni numer, niestety, nie
ukarał się w terminie. Znów, podobnie
jak na mistrzostwach brydżowych, na
waliła reprodukcja.
■ Cennym trofeum dla kolekcjone
rów były afisze Mistrzostw — fotogra
ficzne odbitki pamiątkowej patery. Już
po pierwszym dniu nie było ani jed
nego — zarówno w hotelu, jak i na
stadionie.
■ Zawodnicy wypili podczas Mistrzo
stw 1800 butelek wody mineralnej do
starczanej nieprzerwanie przez kol.
K. Moderskiego.
■ Nie uniknęliśmy poważniejszych
kontuzji, mimo że większość zawodów

toczyła się fair. Dwu zawodników mu
síalo powrócić do domów z opatrun
kami gipsowymi.
■ Na podsumowaniu imprezy przy
jęto jednogłośnie na stałe system roz
grywek oraz symbol Mistrzostw opra
cowany przez organizatorów.
■ Nie sposób wymienić wszystkich,
którzy całym sercem pomagali przy
organizacji. Ograniczę się tylko do naj
bardziej zaabsorbowanych pracą, jak
koledzy: J. Górski, W. G a r b u ś,
A. Wijas, K. Moderski, T. Wołosz, Z. Bartczak, C. Rembow
ski, W. BorowskL
■ Do najwierniejszych kibiców na
leżeli: dyrektor OPGK we Wrocławiu
— Kazimierz Kosicki, honorowy

prezes Zarządu Oddziału SGP w Łodzi
— kol. Fabian Grzybowski, kol.
Z. Człapiński z MPG w Łodzi.
■ Dowodem przyjacielskich kontak
tów nawiązanych w czasie Mistrzostw
może być zorganizowanie przez jednego
z finalistów — drużynę OPGK we
Wrocławiu — turnieju jesiennego w
dniach 1—2 X 1977 r. W Turnieju tym
poza drużynami gospodarzy wzięły udział zaprzyjaźnione zespoły z Opola,
Kalisza i Łodzi, a ostateczna klasyfi
kacja przedstawia się następująco:
1. OPGK — Wrocław, 2. WBGiTR —
Kalisz, 3. MGP — Łódź, 4. OPGK —
Opole.
Jerzy Górski
■Łódź

Łódź
- Ol-

9:1
3:4
1:3
3:8

2:1
7:2
6:5
1:8
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PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
— Zarządzenie nr 75 prezesa Rady Ministrów z dnia
31 grudnia 1976 r. w sprawie ustalenia wykazu wydawa
nych i rozpowszechnianych typowych dokumentów geodedezjnych, kartograficznych, fotogrametrycznych, grawimet
rycznych i magnetycznych stanowiących tajemnicę państwo
wą lub służbową oraz dokumentów do użytku osobistego
i jawnych (nie publikowane)
Straciło moc zarządzenie nr 102 prezesa Rady Ministrów
z dnia 25 X 1969 roku w sprawie przedmiotowej.
— Decyzja nr 7 ministra Administracji, Gospodarki Te
renowej i Ochrony Środowiska z dnia 31 Iipca 1976 r. w
sprawie zatwierdzenia cennika robót geodezyjno-kartogra
ficznych (Dz. Urz. GUGiK nr 3, poz. 8)
Zatwierdzono cennik nr 12-GK/76 obejmujący: a) geo
dezyjne opracowanie i wyznaczanie w terenie szczegółowe
go planu zagospodarowania przestrzennego, b) pomiary rea
lizacyjne i geodezyjną obsługę inwestycji Stracił moc cen
nik nr S-12 z 1974 roku.
— Decyzja nr 11 ministra Administracji, Gospodarki Te
renowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 października
1976 r. w sprawie zatwierdzenia cennika robót geodezyjno-Icartograficznych (Dz. Urz. GUGiK nr 4, poz. 10)
Zatwierdzono cennik nr 2-GK/76 — Podstawowa osnowa
geodezyjna. Straciło moc zarządzenie nr 18 prezesa GUGiK
z dnlia 30 VI 1973 r. w sprawie cen na roboty geodezyjne
z zakresu pomiarów podstawowych, zmienione zarządzeniem
nr 26 z dnia 15 XI 1974 roku.
— Decyzja nr 13 ministra Administracji, Gospodarki Te
renowej i Ochrony Srodownska z dnia 20 grudnia 1976 r.
W sprawie zatwierdzenia cennika robót geodezyjno-karto
graficznych (Dz. Urz. GUGiK nr 7, poz. 16)
Zatwierdzono cennik nr 10-GK/76 obejmujący oblicze
nie powierzchni oraz prace związane z ewidencją gruntów.
Straciły moc odpowiednie tabele cen z cennika nr 7-GK/75.
— Decyzja nr 14 ministra Administracji, Gospodarki Te
renowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 grudnia 1976 r.

w sprawie zmian w cenniku nr 4-GK/75 robót geodezyjno-kartograficznych (DZ. Urz. GUGiK nr 7, poz. 17)
— Zarządzenie nr 9 prezesa GUGiK z dnia 29 paździer
nika 1976 r. w sprawie organizacji informacji naukowej,
technicznej i ekonomicznej w dziedzinie geodezji i karto
grafii (Dz. Urz. GUGiK nr 5, poz. 13)
Działalność informacyjną w branży geodezyjno-karto
graficznej prowadzą:
— Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej
i Ekonomicznej Instytutu Geodezji i Kartografii, do po
trzeb wszystkich zainteresowanych jednostek gospodarki uspołeoznej w kraju;
— zakładowe ośrodki informacji w jednostkach organi
zacyjnych, podległych i nadzorowanych przez GUGiK, do
potrzeb tych jednostek.
Stracito moc zarządzenie nr 19 prezesa GUGiK z dnia
30 maja 1962 r. w sprawie przedmiotowej.
— Obwieszczenie prezesa GUGiK z dnia 30 listopada
1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia
nr 26 prezesa GUGiK z dnia 8 maja 1964 r. w sprawie
pozwoleń na wykonywanie robót geodezyjnych przez jed
nostki fachowe nie będące organami państwowej służby
geodezyjnej i kartograficznej (Dz. Urz. GUGiK nr 6, poz. 15)
Jednolity tekst uwzględnia zmiany wprowadzone zarzą
dzeniem nr 7 prezsa GUGiK z dnia 2 sierpnia 1976 roku.
— Zarządzenie ministra Administracji, Gospodarki Te
renowej i Ochrony Środowiska z dnia 16 lutego 1977 r. w
sprawie ogólnych warunków umów o wykonanie robót geo
dezyjnych i kartograficznych między jednostkami gospodarki
uspołecznionej (MP nr 6 poz. 43)
Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 1977 ro
ku. RobOty o wartości do 100 000 złotych mogą być wyko
nywane na podstawie potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
Straciło moc zarządzenie ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 10 maja 1969 roku w sprawie przedmiotowej (MP nr 20,
poz. 170)
Zebrał i opracował: mgr inż. Andrzej Zglinski
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Obliczenia według kolejności:
β1 = 180° — («2 + ɑa) = 170oQ4'10"

(2)

sin «2
16 —B - a
. o
s<ιn pi

(3)

sin. V — (15 — B)

1/15 = 3979,62

Xi5 = 1643,48

Vi6 = 4219,31

Xi6 = 1658,83

Zadanie ocenione zostało jako pro
ste i łatwe według opinii, które nade
słali koledzy: Jerzy Krzysztofiec
z Ostródy, Zygmunt Orzechowski
z Warszawy, Wiktor Żukociński
z Ostrowi Mazowieckiej oraz Broni
sław Filip z Łańcuta. Niemniej uznano je za pożyteczne.
A oto rozwiązanie nadesłane przez
kol. Wiktora Zukocinskiego, któ
ry dodatkowo przeprowadził analizę
dokładności wyznaczenia szukanych
współrzędnych.

Dane:

X

y

A

2240,16

3421,50

B

2360,50

4340,60

a = 240,18 m
«1 = 69o10,10"
a2 = 60o15,20"
α3 = 102o40,30"
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sin β2
15 — A = AB ------— = 817,02 m (6)
sin ai

Ay
tg A =----— = 7,55443
Ax

Aza-i5 = 136054'44"

Xb

+ (A — 15) sin Aza-15 —
= 3979,62

(10)

Azb-is = 189o00'44"

(11)

+ (16 — B) cos Azb-16 =

= 1658,83
Ub

(7)

(12)

+ (16 — B) sin Azb-16 =
= 4219,31

A -= 180o — (γ + a1) = 56o22'40" (5)

A = 82027'34''

Xi6 =

Î/16 =

siin a1
AB

= 0,81364 = 54o27,10" (4)
Rozwiązanie zadania nr 169 nade
słało 26 kolegów. Prawidłowa odpo
wiedź jest następująca:

Ua

(1)

sin d3
------ sin p1

15 —B = a

Rozwiązanie zadania
nr 169

1/15 =

(13

W wyniku losowania nagrodę głów
ną od Stowarzyszenia Geodetów Pols
kich w postaci Historii Warszawy, o■trzymał kol. Roman Arabski z Ło
dzi.
Nagrody dodatkowe w postaci ksią
żek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich wylosowali koledzy: Jan Sliz
z Wełcza, Zygmunt Orzechowski
z Warszawy, Jan Ciechomski z
Płocka, Józef Kosiński z Gdyni,
Józef Olmaz Kozienic.
St.J.T.

(8)

Xi5 — xA + (A— 15) cos Aza-15 =

= 1643,48

Rozwiązanie zadania nr 169 nadesłali:

Witold Kuckiewicz (Warszawa), Roman
Pustolka (Rybnik), Marian Borowicz (Lu
blin), Andrzej Dąbrowski (Bielsk Podlaski),
Roman Arabski (Łódź), Jerzy Krzysztofiec
(Ostróda), Zygfryd Kowalewski (Między
rzecz), Jan Mardoń (Chełm), Romuald Ko
towski (Nysa), Zygmunt Orzechowski (War
szawa), Jerzy Cymerman (Krasnosielc), Jo
zef Olma (Kozienice), Wiktor Zukocinski
(Ostrów Mazowiecka), Bronislaw Filip (Łań
cut), Jan Ciechomski (Płock), Wacław Las
kowski (Kozienice), Stanisław Rozpara (Kro
sno), Adam Gibas (Bełchatów), Kazimierz
Rokita (Dąbrowa Górnicza), Jan Sliz (Wełecz), Jerzy Próchenko (Piotrków Trybu
nalski), Alfons Szejba (Inowrocław), Jozef
Kosiński (Gdynia), Wiesław Krzesaj (Poz
nań), Jerzy Grochulski (Warszawa), Paweł
Bednarz (Kozienice).

BIULETYN INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII
DODATEK DO MIESIĘCZNIKA „PRZEGLĄD GEODEZYJNY"
ROKXII
STYCZEŃ-LUTY 1978
Nr 1

DR INŻ. ADAM LINSENBARTH_________________________________
Ośrodek Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych

Aktualne i perspektywiczne możliwości
wykorzystania teledetekcji
w gospodarce narodowej
1. Podstawowe zadania Ośrodka Przetwarzania Obrazów
Lotniczych i Satelitarnych IGiK
Utworzony w roku 1976 Ośrodek Przetwarzania Obrazów
Lotniczych i Satelitarnych IGiK stanowi ośrodek wiodący
w zakresie metod i zastosowań teledetekcji w naszym kra
ju. Ośrodek jest jednostką interdyscyplinarną, skupiającą
specjalistów wielu dyscyplin naukowych i technicznych.
Do podstawowych zadań Ośrodka należy zarówno pro
wadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie teledete
kcji, jak i baSawczo-usługowych do potrzeb różnych dzia
łów naszej gospodarki narodowej. Zadania postawione przed
Ośrodkiem wymagają ścisłej współpracy z innymi instytu
cjami naukowo-badawczymi zarówno branżowymi, jak i uCzelnianymi oraz z poszczególnymi resortami i instytucjami
ZainteresowanjTni wykorzystaniem metod teledetekcji w swej
działalności.
Zakresem swej działalności Ośrodek obejmuje techniki
i metody teledetekcji satelitarnej, jak i lotniczej. W chwili
obecnej Ośrodek znajduje się na etapie wyposażenia w pod
stawową aparaturę służącą do pozyskiwania informacji i ich
przetwarzania do określonych potrzeb.

2. Metody pozyskiwania i przetwarzania informacji
W zależności od pułapu z jakiego pozj’skuje się informa
cje, metody i techniki możemy podzielić na satelitarne i lot
nicze. OPOLiS w swej działalności wykorzystuje informacje
rejestrowane na obu pułapach.
Informacje z pułapu satelitarnego Otrzymjrwane są obec
nie z satelitów Landsat, za pośrednictwem centrum EROS
Sioux Falls w USA lub ze stacji odbiorczej obrazów sate
litarnych w Fucino pod Rzjτnem. Podstawową aparaturę
satelitów teledetekcyjnych stanowią skanery Wielospektralne pracujące obecnie w czterech zakresach widma (0,5—0,6;
0,6—0,7; 07—0,8 i 0,8—1,1 μm) oraz kamery wid: ko no we.
W przyszłości w satelitach teledetekcyjnych1> planuje się
zainstalowanie skanerów termalnych.
Inną formą informacji pozyskiwaną z przestrzeni kos
micznej stanowią zdjęcia Wielospektralne, wykonywane ze
statków załogowych serii Sojuz.
Zasadniczą technikę otrzymywania informacji z pułapu
lotniczego stanowią zdjęcia Wielospektralne oraz normalne
zdjęoia Panchromatyczne lub podczerwone oraz zdjęcia spektrostrefowe. Ponadto wykorzystuje się również skanery ter
malne lub skanery Wielospektralne. OPOLiS w swej dzia
łalności wykorzystuje wszystkie wyżej wymienione techniki
z wyjątkiem skanerów WielospektralnjrCh.
Metody. przetwarzania informacji zawartych w obrazach
lotniczych i satelitarnych można podzielić na:
— metody interpretacji optycznej;
— metody analogowej analizy zdjęć i obrazów;
— metody numerycznej analizy obrazów.
W metodach interpretacji optycznej stosuje się takie
Przyrządy, jak: stereoskopy, fotointerpretoskopjr oraz prze
nośniki optyczne, które umożliwają obserwację obrazów w
’) Landsat-C — którego umieszczenie na orbicie planowane jest
^}a. rok 1978 będzie posiadał kanał termalny pracujący w prze
pale od 10,4 do 12,6 mikrometra, natomiast Landsat-D, który
z≡cznle pracować w roku 1980, będzie miał dwa kanały termalne.

odpowiednim powiększeniu oraz pozwalają na przenoszenie
wyników interpretacji na ,podkłady mapowe.
Do analizy analogowej obrazów Wielospektralnych sto
suje się tzw. przeglądarki addytywne pozwalające na jed
noczesną projekcję określonej liczby wyciągów spektral
nych. Poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów otrzymu
je się kompozycje barwne obrazów. Odpowiedni dobór filt
rów oraz natężenia rzutowanego światła pozwala na Wjrdo
bycie badanych elementów, które są niedostrzegalne na zdję
ciach lpanchromatycznych lub barwnych.
Podobną rolę co przeglądarka addytywna spełniają sy
stemy analogowe oparte na wykorzystaniu techniki tele
wizyjnej. Barwna kompozycja powstaje w tym wypadku
na ekranie monitora.
Metody numerycznej analizy obrazów lotniczych i sate
litarnych opierają się na wykorzystaniu interaktywnych
systemów komputerowych w procesie przetwarzania i inter
pretacji danych. Systemy takie wykorzystują dane zare
jestrowane, przez skanery Wielospektralne, na taśmie ma
gnetycznej.
Przewiduje się, że w roku 1978 OPOLiS dysponować bę
dzie aparaturą umożliwającą stosowanie wszystkich wy
mienionych metod przetwarzania.

3. Wykorzystanie metod teledetekcji w gospodarce naro
dowej

Zasadniczym celem teledetekcji jest gromadzenie infor
macji o aktualnym stanie zjawisk zachodzących na powierz
chni Ziemi i przetwarzanie tych informacji na pɔtrzebj'
poszczególnych działów gospodarki narodowej. Cechą zna
mienną tych informacji jest możliwość zarejestrowania pew
nego stanu w określonym momencie i to na dużych obsza
rach, a ponadto poprzez powtórzenie tych rejestracji w
określonych interwałach, uchwycenie zmian zaistniałych w
badanym przedziale czasu.
W porównaniu z metodami klasycznymi, teledetekcja
pozwala na uzyskanie bardzo dużych ilości informacji w
krótkim czasie, a ponadto, co zresztą jest cechą najważ
niejszą, ,pozwala na rejestrowanie i wykrywanie szeregu
zjawisk, których nie można zarejestrować innymi metodami.
W ciągu 5 lat, jakie minęły od umieszczenia na orbicie
satelity teledetekcyjnego Landsat-I, nastąpił ogromny roz
wój metod teledetekcji i jej zastosowań w różnych dziedzi
nach gospodarki. Trudno jeszcze w chwili obecnej przewiwidzieć wszystkie możliwości wykorzystania tych technik.
Wykaźą to dopiero prace badawcze prowadzone w różnj'ch
krajach.
W celu zorientowania Czytelników Przeglądu Geodezyj
nego poniżej dokonano krótkiego przeglądu aktualnych
i perspektywicznych możliwości wykorzystania teledetekcji
w różnych dziedzinach gospodarki narodowej.
Rolnictwo

Rolnictwo należy do tych działów gospodarki narodowej
gdzie teledetekcja może znaleźć najszersze zastosowanie.
Dotyczy to zarówno teledetekcji satelitarnej, jak i lotniczej.
W naszym ikraju z uwagi na Specyficznjr charakter struk
tury rolnej, zostaną wykorzystane przede wszystkim me
tody teledetekcji lotniczej.
Prace badawcze, nad zastosowaniem zdjęć Wielospektralnych do analizy struktury upraw i zasiewów, zostały zapopoczątkowane w roku 1975 przez Instytut Geodezji i Kar
tografii przy współpracy z Instytutem Hodowli i Aklimaty
zacji Roślin. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość wy
różnienia kilku odmian pszenicy. W roku 1977 rozpoczęto
prace nad określaniem struktury upraw i zasiewów. Naj
większe możliwości w zakresie rozpoznawania typów upraw
i zasiewów daje technika Wielospektralna, która pozwala
na wychwycenie subtelnych różnic tonalnych występują
cych pomiędzy poszczególnymi typami upraw i zasiewów.
Dokładność rozpoznania uzależniona jest między innymi od
wielkości pól uprawnych i fazy fenologicznej.
Kolejną grupę tematyczną stanowią zagadnienia zwią
zane z określeniem stanu zdrowotności roślin uprawnych.
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W tym przypadku celem zastosowania teledetekcji jest jak
najwcześniejsze wykrywanie uszkodzeń roślin wywołanych
zmianami chorobowymi i powierzchniowej lokalizacji zasięgo uszkodzeń. Do tego rodzaju badań najodpowiedniejsze
są zdjęcia barwne w podczerwieni.
Jednym z podstawowych problemów jest wykorzystanie
teledetekcji do prognozowania wielkości plonów już we
wczesnych stadiach rozwoju roślin. Prognozowanie takie
jest jednak sprawą bardzo złożoną, polega ono bowiem na
wnioskowaniu o wielkości zbiorów w sposób pośredni, uwzględniający stopień dojrzałości upraw, stan zdrowotny
roślin, zabiegi agrotechniczne, warunki klimatyczne okreś
lonego regionu badań itp. Podstawą wnioskowania są Wie
loletnie dane statystyczne, do których wprowadza się po
prawki określone metodami teledetekcji.
Osobną grupą zagadnień stanowić będą problemy okreś
lania zapasu wilgoci w glebie.
Leśnictwo

Teledetekcja dostarcza ogromną liczbę informacji o Iesie i to takich, których nie można uzyskać w wyniku ba
dań naziemnych. W leśnictwie metody teledetekcji znaj
dują zastosowanie głównie przy określaniu stanu zdrowotnego
drzewostanu, zwłaszcza sosnowego i świerkowego, a także
w pracach urządzeniowych gospodarstw leśnych. Obecnie
prace prowadzone przez IGiK przy współpracy z Instytu
tem Badawczym Leśnictwa i innymi instytucjami, koncen
trują się na Inwentaryzowaniu szkód w drzewostanach igla
stych, wywołanych działalnością człowieka oraz czynnikami
biotycznymi i abiotycznymi.
Rozpoczęto również prace badawcze nad określeniem
predyspozycji drzewostanów do pełnienia różnych funkcji.
Badania te ze względu na Wolnozmienny charakter przeo
brażeń lasu będą musiały być prowadzone przez wiele se
zonów wegetacyjnych.
Ponadto metody teledetekcji mogą być wykorzystane do
sporządzania map drzewostanowych (wydzielenia gatunko
we, wiekowe, określanie zwarcia, typów zmieszania itp.). _
Jako zasadnicze techniki pozyskiwania informacji o Iesie
stosuje się obecnie zdjęcia Spektrostefowe oraz zdjęcia wieIospektralne.
Badania zanieczyszczeń wód powierzchniowych

Metody teledetekcji są bardzo przydatne w badaniach
zbiorników wodnych, a zwłaszcza w badaniach zanieczy
szczeń wód powierzchniowych.
Metody teledetekcji umożliwiają:
— określanie rozkładu temperatur powierzchniowej wars
twy wody;
— lokalizowanie zasięgu niektórych typów zanieczyszczeń;
— wyznaczanie ilości zawiesiny ciał stałych w wodzie.
Określanie rozkładu temperatur powierzchniowej warstwy
wody jest wykonywane przez Instytut Geodezji i Karto
grafii już od kilku lat. Dane źródłowe uzyskuje się za po
mocą skanera termalnego Thermoprofile THP-I produkcji
szwedzkiej firmy AGA.
Dotychczasowe prace koncentrowały się na sporządze
niu map obrazującyh proces mieszania się podgrzanych wód
układów chłodzących, zrzucanych do rzek i zbiorników wod
nych przez elektrownie. Na mapach tych obrazowano po
wierzchniowy rozkład temperatur, w interwałach co 1 .
Mapy takie sporządzono między innymi dla elektrowni w
Kozienicach, na Siekierkach i na Żeraniu, a także dla sy
stemu elektrowni Pątnów-Konin i Rybnik.
Dokładność wyznaczania temperatury powierzchniowej
wynosi ±0,2oC.
Metody teledetekcji umożliwiają także rejestrowanie źró
deł i zasięgu zanieczyszczeń. Do tego celu stosuje się głów
nie zdjęcia Wielospektralne oraz fotografię barwną. Można
również określić stopień stężenia zanieczyszczeń, jednakże
wykonanie takich badań wymaga pobrania próbek wody
celem dokonania ich analizy oraz Skorelowania gęstości op
tycznej obrazu wody z jej właściwościami chemiczno-fizycznymL
Innym rodzajem zastosowań teledetekcji w badaniach
zbiorników wodnych jest określenie przezroczystości wody.
Prace terenowe ograniczają się do pomiaru przezroczystości
w kilku badanych punktach. Dalsze opracowanie wykoneje
się na przetworniku elektroniczno-analogowym, który po
szczególne stopnie szarości odpowiadające zakresom prze
zroczystości wody, przekształca na odpowiednie kolory.
Badania hydrograficzne

W badaniach hydrograficznych można stosować metody
teledetekcji oparte zarówno na zdjęciach panchromatycz-

nych, zdjęciach wykonanych w podczerwieni oraz na zdję
ciach Spektrostrefowych. W oparciu o metody teledetekcji
można przeprowadzać inwentaryzację wód powierzchnio
wych oraz rejestrować zmiany zachodzące w określonych
interwałach czasu. Między innymi metody te pozwalają
na analizę przebiegu koryta rzeki i prądów wodnych, na
analizę przebiegu fali powodziowej i analizę jej skutków, na
badanie zmian w linii brzegowej jezior i procesu ich zarasta
nia, na wielokierunkowe studia i badania bagien i terenów7
podmokłych.
Za pomocą technik teledetekcji można także przepro
wadzać inwentaryzację obszarów zdrenowanych oraz okreś
lić miejsca uszkodzeń systemów drenarskich.
Badania stosunków wodnych gleb

Metody teledetekcji dostarczają jakościowych, jak i iloś
ciowych informacji o stosunkach wodnych panujących w
glebie. Do określania wilgotności powierzchniowej warstwy
gleby, wykorzystuje się zarówno zakres widzialny widma
elektromagnetycznego, jak również bliską podczerwień
i podczerwień termalną, a także promieniowanie mikrofa
lowe i promieniowanie gamma.
W przypadku stosowania sensorów pracujących w zakre
sie oα 0,⅛ do 1,3 μm wykorzystuje się wiaściwość, że
współczynnik odbicia promieniowania maleje wraz ze
wzrostem wilgotności, niezależnie od typu tekstury i skła
du mineralogicznego. Na filmie barwnym i podczerwonym
łatwo określić zależność pomiędzy jego gęstością a wilgot
nością gleby. Również obrazy termalne pozwalają na okreś
lenie wilgotności, która związana jest z temperaturą gleby.
Badania mórz i oceanów

Metody teledetekcji znajdują coraz szersze zastosowanie
w badaniu mórz i oceanów, przy czym główne kierunki prac
koncentrują się. nad badaniem zanieczyszczeń środowiska
WOidnego. Z uwagi na koncentrację zanieczyszczeń w stre
fie wod przybrzeżnych, ten rejon wymaga prowadzenia
szczegółowych badań okresowych.
Za pomocą metod teledetekcji można między innymi do
konać zobrazowania: a) procesu mieszania się wód o zróż
nicowanej temperaturze w ujściach rzek i rejonójv portów,
b) prądów i rozkładu zawiesiny materiałów sedymentacyj
nych.
Ponadto metody teledetekcji pozwalają na lokalizację
skupisk alg i Htoplanktonu, a także na określenie ilości
chlorofilu. W niektórych krajach metody teledetekcji sto
suje się do lokalizacji i określania zasięgu plam ropy na
morzu. Zdjęcia satelitarne wykorzystywane są również w
rybołówstwie dla lokalizacji ławic ryb.
W Polsce z uwagi na konwencję helsińską, w sprawie
ochrony wód Bałtyku, prace badawcze i aplikacyjne będą
związane z wykorzystaniem teledetekcji w programie tzw.
monitoringu Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem Za
lewu Szczecińskiego i Zatoki Gdańskiej.
Badania geologiczne

Techniki teledetekcji zarówno satelitarnej, jak i lotni
czej, stosowane są na szeroką skalę w badaniach geologicz
nych. W Polsce, zagadnieniami zastosowania teledetekcji
w badaniach geologicznych, zajmuje się Zakład Interpre
tacji Zdjęć Satelitarnych i Lotniczych w Instytucie Geolo
gicznym w Warszawie.
Program prac badawczych prowadzonych przez ten Za
kład jest bardzo szeroki, poczynając od wykorzystania zdjęć
satelitarnych do opracowań regionalnych — małoskalowych,
poprzez wykorzystanie małoskalowych zdjęć lotniczych panChromatycznych i Wielospektralnych, kończąc na zdjęciach
i obrazach Wielkoskalowych.
Metody teledetekcji mogą być między innymi wyko
rzystane do prognostycznej oceny występowania surowców
mineralnych i energetycznych, ogólnej oceny stosunków
hydrologicznych i hydrogeologicznych, obserwacji zmian
dynamicznych procesów geologicznych i szkód górniczych,
określania zróżnicowania litologicznego i wyznaczania gra
nic geologicznych itp.
Jak wynika z tego krótkiego przeglądu, wykorzystanie
metod i technik teledetekcji w poszczególnych gałęziach
naszej gospodarki narodowej może być bardzo wszechstron
ne, a właściwy rozwój tej dyscypliny będzie uzależniony
od właściwego wyposażenia aparaturowego i szybkiego
przejścia do prac o charakterze naukowo-badawczym do
prac aplikacyjnych.
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LIPIŃSKI Br.: Talk with prof. Jan Skorupa, not only about the SuWalszczyzna Deposits of Iron Ore. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 1 p. 1
The history of finding iron ore in Suwalszczyzna is presented here in the
form of an interesting conversation. There was talk about the genesis of the
first research, the process of examining the deposits, the methods applied and
the instruments used. There is also question of the personal commitment of
the explorer as one of the sources of the success.

LinseNBARTH A.: Total Systems of Satellitary Télédétection. Prz.
Geod. Vol. 50: 1978 No 1 p. 3

The author tells about: the beginnings of Satellitary teledetection; registering
devices in satellites; telemetric transmission of data from the satellite and
their receiving on the Earth. He gives data for American satellites and data
concerning the project of a European teledetective satellite.

KasOWICZ J.: How to Increase the Export of Grey Cells? Prz. Geod.
Vol. 50: 1978 No 1 p. 9

The author underlines the importance of exporting geodesy and cartography
services and gives the essential data for Polish experience in this field. He
tells about the possibilities of developing this kind of export and necessary
attempts to increase the number of geodetic export services.

GALIŃSKI J.: Main Principles and Forms of Controlling the Quality
of Production in the National Enterprise of Geodesy and Cartography.
Prz. Geo∙d. Vol. 50: 1978 No 1 p. 11
The article tells about the principles and forms of controlling the quality of
Production In a National Enterprise of Geodesy and Cartography. They are
founded on the development of self-control and general control as well as
°n strict keeping to instructions about the quality of production. The enterPrise shows its care by organising a specialised department of controlling the
Quality of production.

Klobukowski B.: Triangular and Polygonotriangular Nets for Big

Town Agglomerations — e. g. the Net of the Voivodeship of Warsaw.
Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 1 p. 13
The author
area of big
Potriangular
Cartography

gives the main data for modernisation of triangular nets in the
town agglomerations. He explains the foundations of the polygomethod, elaborated in the National Enterprise of Geodesy and
and put into practice in the town agglomeration of Warsaw.

LOJAR Z.: Land Register and Fundamental Map. Prz. Geod. Vol. 50:
1978 No 1 p. 16
The author speaks about two fundamental elements of land register in Po
land i.e.: property limits and areas. He also gives some suggestions as to
Coordinating the existing land register with the fundamental map of the
r"ιntry elaborated recently.

JAGIELSKI A.: Keeping Conformability of Land Register Data after
Living the Surface. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 1 p. 18
7he author analyses the conformability of land register data in case of divi
sion of the surface. He suggests a way of solving the problem by compens≡tlng the fields and at the same time analyses the choice of method for
compensation.

MOŚCICKI B.: Administrative Procedure in Questions of Regulating
*arm Poroperty, Part. 3. Affranchisement Decisions. Prz. Geod. Vol. 50:
1978 No 1 p. 20
Jhe author thoroughly analyses the problem of affranchisement decisions,
connected with the procedure of administratively regulating farm property,
τhe subject and character of the decisions taken in this matter and their
r≡sults are particularly analysed.

LIPINSKI Br.: Entretien avec le prof. Jan Skorupa, non seulement au
sujet des gisements de minéraux de fer de la Suwalszczyzna. Prz. Geod.
Vol. 50: 1978 No 1 p. 1
L’histoire de la découverte des minéraux de fer à la Suwalszczyzna est pré
sentée içi en forme d’un interessant entretien. On a parlé de la genèse des
premières recherches, du procès de l’examen des gisements, des méthodes et
instrument employés pour ce but. Il a été aussi question de l’engagement per
sonnel de Tinvestigeteur comme une des sources du succès final.

a.: Système total de télédétection satellitaire. Prz.
Geod. Vol. 50: 1978 No 1 p. 3

LinsenBARTH

On parle du: commencement de la télédétection s&tellitaire; appareils d’enre
gistrement sur les satellites; transmission télémétrique des données du satellite
et leurs réception sur la terre. On donne aussi les données pour les satellites
américains et les données pour le projet d’un satellite téledetective européen.

KASOWICZ J.: Comment augmenter l’export des cellules grises? Prz.
Geod. Vol. 50: 1978 No 1 p. 9
Qn présente l’importance de Texport des services géodéslques et cartographi
ques avec les données principales quant à l’activité de la Pologne dans ce do
maine. On parle des possibilités du développement de cet export et les
moyens nécessaires pour augmenter le nombre de services géodéslques à ex
porter.

GALIŃSKI J.: Principes et formes essentielles de commande de la
Qualité de production dans TEntreprise Nationale de Géodésie et Carto
graphie. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 1 p. 11
On donne les principes et formes essentielles de commande de la qualité de
production dans TEntreprise Nationale de Géodésie et Cartographie. Elles sont
basées sur le développement d’auto-controle et du controle général ainsi
qu’une stricte observation de l’instruction au sujet de la qualité de pro
duction. L’entreprise témoigné sa sollicitude en organisant un spécial départe
ment de commande de la qualité de production.

KŁOBUKOWSKI b.: Réseaux triangulaire et Polygonotriangulaircs
pour les grandes agglomérations urbaines p. e. le réseau de Ia voivodie
de Varsovie. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 1 p. 13
On présente les données principales sur les terrains des grandes aggloméra
tions urbaines. L’auteur explique quelles sont les fondements de la méthode
Polygonotrlangulaire, élaborée par TEntreprise Nationale de Géodésie et Car
tographie et mise en pratique dans !’agglomération de la ville de Varsovie·

BOJAR Z.: Registre de terres et la carte fondamentale. Prz. Geod. Vol.
50: 1978 No 1 p.
L’auteur parle des deux éléments essentiels du registre de terres: les limites
de propriété et les surfaces. Il présente aussi certaines propositions quant au
moyen de Coordinner le registre de terres avec la carte fondamentale du pays
récemment élaborée.

.TAGTPT,SKT A.: Préservation de la Conformabilite des données du
Registre Foncier après la division de la surface. Prz. Geod. Vol. 50:
1978 No 1 p. 18
L’auteur analyse la Conformabilite des données du Registre Foncier en cas de
division de la surface. Il propose un moyen de solution du problème par com
pensation des champs et en même temps il analyse le choix de la méthode
de compensation.

MOŚCICKI B.: Procédure administrative dans les Questions de régu
larisation de propriété foncière. III partie. Décisions d’affranchisse
ment. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 1 p. 20
L’autheur donne une analyse détaillée du problème des décisions d'affran
chissement en rapport avec la procédure de la régularisation administrative de
propriété foncière. Le sujet et le caractère des décisions prises dans eettɛ
matière et leurs résultats sont examinés particulièrement.

Plan tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny na 1978 rok
ɪ* Zagadnienia o charakterze społeczno-gospodarczym i organiza
cyjnym
1. Zadania geodezji i kartografii na tle uchwał VII Zjazdu Pol
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, VII Kongresu Techników
Polskich i II Krajowej Konferencji PZPR w realizacji klu
czowych zagadnień planów gospodarczych w latach 1978—1980
2. Wykorzystanie geodezji w realizacji planów zagospodarowania
przestrzennego w nawiązaniu do wniosków i uchwał krajowego
przeglądu planów przestrzennego rozwoju województw
3. Rola geodezji w realizacji programu rozwoju rolnictwa
4. Rola geodezji w realizacji programu budownictwa mieszkanio
wego
5. Rola geodezji, fotogrametrii i kartografii w realizacji programu
kształtowania i ochrony środowiska w Polsce do roku 1990
6. Prognozowanie rozwoju geodezji, fotogrametrii i kartografii
polskiej na tle kierunków światowego rozwoju tych nauk, ze
szczególnym uwzględnieniem procesu integracji krajów socja
listycznych w dziedzinie nauki i techniki
7. Nawiązywanie, rozszerzanie i pogłębianie kontaktów pomiędzy
środowiskami Polski, Związku Radzieckiego i innych krajów
socjalistycznych drogą przedstawiania wzajemnych osiągnięć
oraz wymiany doświadczeń technicznych i organizacyjnych
8. Kierunki dalszego usprawniania działalności państwowej służby
geodezyjnej i kartograficznej w zakresie organizacji i metod
zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem jej zadań w gmi
nach, jako organach administracji państwowej pierwszej in
stancji
9. Zarządzanie i organizacja pracy w jednostkach wykonawstwa
geodezyjnego (zjednoczenia, przedsiębiorstwa, biura projektów,
biura terenowe)
,
,
.
10. Zagadnienia ekonomiki branżowej, ze szczególnym uwzględnie
niem metod ujawniania i zagospodarowania rezerw w dzie
dzinie produkcji, wydajności pracy i jakości produkcji oraz
postępu technicznego i organizacyjnego
11. Normowanie, koszty, ceny i cenniki, praca a wydajność i ja
kość pracy, współzawodnictwo
12. Zagadnienia socjalno-bytowe, warunki pracy i płacy w geo
dezji, fotogrametrii i kartografii, ze szczególnym uwzględnie
niem tych zagadnień w pracy grup terenowych, w warunkach
szkodliwych dla zdrowia itp., a także w zagadnieniu humani
zacji pracy
.
j ɪ
13. Sprawy szkolnictwa geodezyjnego i doskonalenia kadry w dzie
dzinie geodezji, fotogrametrii i kartografii
14. Prace geodetów i kartografów polskich za granicami kraju,
z uwzględnieniem rozwiązań technicznych i technologicznych
prowadzonych prac
15. Inicjatywy produkcyjne i czyny społeczne geodetów

*ɪɪ Działalność Stowarzyszenia Geodetów Polskich
1. Prace Stowarzyszenia Geodetów Polskich po VII Kongresie
Techników Polskich w świetle uchwał VII Zjazdu FZPR i ɪɪ
Krajowej Konferencji PZPR
2. Działalność Stowarzyszenia w zakresie realizacji uchwał ʌʌvɪ
Zjazdu Delegatów SGP
.
.
3. Współpraca SGP z innymi stowarzyszeniami NOT i innymi
organizacjami zainteresowanymi geodezją poza NOT, jak To
warzystwo Urbanistów Polskich, Polskie Towarzystwo Geogra
ficzne itd.
„
4. Współdziałanie ze środowiskami geodezyjnymi krajów socjali
stycznych w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinach
organizacji i warunków pracy, zarządzania, stosowanych tech
nologii, wymiany praktyk oraz roli kół zakładowych w tej
dziedzinie
5. Zagadnienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych, stosowane
formy i zakres szkolenia, problem zatrudnienia i popularyzacji
zawodu
6. Konkursy jakości prac geodezyjnych
7. Działalność Zarządu Głównego, oddziałów i kół zakładowych
SGP w zakresie pracy organizacyjnej, społecznej i zawodowej
(praca Organizacyjno-Stowarzyszeniowa, praca społeczna w dzie
dzinie gospodarczej, zjazdy regionalne geodetów, imprezy re
kreacyjne, współpraca ze stowarzyszeniami geodezyjnymi
państw socjalistycznych)
8. Działalność sekcji i komisji głównych SGP, konferencje nau
kowo-techniczne, sesje, narady krajowe i zagraniczne
9. Udział SGP w międzynarodowych organizacjach naukowych
zajmujących się zagadnieniami geodezji, geofizyki, Jθtθj∣ra"
ɪɪietril, przestrzeni kosmicznej, informatyki i kartografii. Pro
wadzenie komisji 1 sekcji w tych organizacjach oraz przed
stawianie działalności reporterów Stowarzyszenia w tych or
ganizacjach

ɪɪɪ. Nauka i technika geodezyjna, fotogrametryczna i kartogra
ficzna
1. Nowoczesna aparatura geodezyjna, fotogrametryczna 1 karto
graficzna, narzędzia i metody pomiarowe, badania w tym za
kresie, gospodarka technicznymi środkami produkcji
2. Dostęp nauki i techniki w dziedzinie geodezji, fotogrametrii,
kartografii 1 teledetekcji i wprowadzenie tego postępu do pro
dukcji, ze szczególnym uwzględnieniem fotogrametrii 1 s*θreoOrtofotogrametrii, metod 1 obrazów satelitarnych oraz techniki
3. Nowe metody obliczeń i oceny dokładności pomiarów 1 ich
'Vynikow
,
,
ɪ
4. Modernizacja, konserwacja 1 wykorzystanie osnów geodezyj
nych triangulacyjnych, niwelacyjnych i grawimetrycznych
5. Instrukcje techniczne, Ich analiza 1 doskonalenie, wpływ in
strukcji na jakość 1 techniczną efektywność prac geodezyjnych
i kartograficznych
. ___ ,
6. Mapa zasadnicza i mapy topograficzne, ich aktualizacja oraz
wykorzystanie w gospodarce

7. Mapy tematyczne do potrzeb gospodarki narodowej i ich ak
tualizacja
8. Zagadnienia redakcji mapy przy różnych skalach opracowania
9. Mechanizacja i automatyzacja kartowania
10. Reprodukcja małonakladowa, modele pracowni kartograficz
nych
11. Zagadnienia hydrografii, kartografii morskiej i nawigacji
12. Przegląd zagadnień związanych z osiągnięciami nauki i tech
niki geodezyjnej w świecie, współpraca międzynarodowa w tym
zakresie ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z krajami
socjalistycznymi
13. Fopularyzacja osiągnięć polskiej nauki i techniki
IV. Informatyka i elektroniczna technika obliczeniowa w geodezji,
fotogrametrii i kartografii

1. Technika i technologia geodezji, fotogrametrii i kartografii
w zakresie zbierania, przechowywania, przetwarzania i dostar
czania informacji
2. Projektowanie 1 budowa systemów informatycznych geodezyj
no-kartograficznych i zastosowanie obliczeniowych metod geo
dezyjnych w innych dziedzinach techniki
3. Metody i język programowania
4. Aktualne zastosowanie elektronicznej techniki obliczeniowej
5. Perspektywy rozwoju geodezji, fotogrametrii i kartografii,
wspartych informatyką i elektroniczną techniką obliczeniową,
w nowoczesnej gospodarce narodowej
6. Udział geodezji, kartografii i fotogrametrii w systemie prze
kazu liczbowego w odniesieniu do potrzeb zarządzania na
wszystkich szczeblach administracji państwowej
V. Geodezja, fotogrametria i kartografia w urbanistyce, zarządza
niu miastem, gospodarce terenowej i ochronie środowiska

1. Zasady współpracy służby geodezyjnej ze służbami miejskimi
w dziedzinach: planowania przestrzennego, nadzoru budowla
nego, gospodarki terenami i ochrony środowiska
2. Związki geodezji z pokrewnymi dyscyplinami technicznymi
w realizacji społeczno-gospodarczego rozwoju miasta, proble
my regionalne 1 miejscowe w gospodarce przestrzennej
3. Kształtowanie struktury terenowej miast, zagadnienia inter
pretacji map i planów. Analiza i bilanse terenów uzbrojonych
4. Geodezyjne opracowania do celów planowania przestrzennego.
Geodezyjne opracowania szczegółowych i realizacyjnych planów
zagospodarowania przestrzennego w poziomie i pionie
5. Ewidencja gruntów i budynków. Kataster i lokalizacja urzą
dzeń podziemnych, naziemnych i nadziemnych
6. Ekonomiczno-techniczna funkcja geodezji i wykorzystanie ooświadczeń służb miejskich w rozwoju, rekonstrukcji 1 eksploa
tacji terenów zainwestowania miejskiego
7. Formy kartograficznego i liczbowego przekazu informacji o te
renie w procesie kompleksowych i szczegółowych inwestycji
miejskich
8. Przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne
9. Metodyczny atlas map miejskich, unifikacja znaków konwen
cjonalnych kartografii tematycznej
10. Zagadnienia aktualizacji map miejskich
11. Zagadnienia geodezyjno-kartograficzne wielkich aglomeracji
miejskich i miast wojewódzkich
12. Sprawy dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zmian struk
tury zagospodarowania terenu miast w związku z budową au
tostrad, dróg szybkiego ruchu, tras przelotowych, obiektów
kompleksowych rozwiązań transportu
VI. Geodezja, fotogrametria i kartografia w gospodarce rolnej
i leśnej

1. Zagadnienia związane z gospodarowaniem gruntami rolnymi
(zagadnienia przepływu ziemi z rolnictwa indywidualnego do
uspołecznionego oraz rozdysponowanie gruntów PFZ)
2. Zagadnienia kompleksowej organizacji obszarów wiejskich w
aspekcie intensyfikacji produkcji rolniczej
3. Geodezyjne prace techniczne, zagadnienia gospodarcze, praw
ne, organizacyjne i inne w przekształcaniu struktury tereno
wej obszarów wiejskich (scalenia i wymiany gruntów, popra
wianie rozłogów gospodarstw wielkoobszarowych, ulepszanie
struktury przestrzennej gruntów zespołów chłopskich itp.)
4. Geodezja rolna w planowaniu przestrzennym i projektowaniu
terenów osiedli wiejskich
5. Ewidencja gruntów i budynków (problematyka prawna, aktua
lizacja i unowocześnianie), zagadnienia informatyki oraz ban
ku danych
,
Ł
ɪ..
.
6. Problemy unowocześnienia technik pomiarowych, obliczenio
wych i projektowych w geodezji rolnej i leśnej
7. Zagadnienia klasyfikacji i szacowania gruntów oraz karto
grafii gl°b
Geodezyjne prace w inżynierii wiejskiej (melioracje rolne, bu
downictwo, drogownictwo i inne)
Geodezja
w projektowaniu planów urządzeń terenów leśnych
9.
zagadnieniɪeθɑpɪrae geodezyjnych na terenach wiejskich i rola
10.
Eeodetv gminnego w realizacji gospodarki rolnej, leśnej ɪ ochro
nie środowiska, w rekultywacji gruntów 1 wyznaczaniu tere
nów budowlanych
,
11. Regulowanie stanu prawnego gospodarstw rolnych
12. Zagadnienia ochrony terenów rolnych i leśnych oraz rekulty
wacji obszarów zdewastowanych
13. Zagadnienia z Innych nauk pokrewnych (ekonomika rolnictwa,
gleboznawstwo, melioracje, urbanistyka 1 inne) związane z geo
dezją
Dokończenie na IV str. okł.

Cena 25 zł
Dokończenie z III str. okł.

VII. Geodezja, fotogrametria i kartografia w planowaniu prze
strzennym oraz projektowaniu i realizacji inwestycji komu
nalnych, inżynierskich i przemysłowych

1. Podkłady geodezyjne do opracowań planistycznych i projek
towych
2. Organizacja i technika prac z zakresu geodezji inżynieryjnej
w świetle potrzeb gospodarki narodowej

3. Nowe zastosowania geodezji inżynieryjnej w różnych działach
gospodarki narodowej

4. Nowe techniki i Instrumenty pomiarowe oraz ich zastosowanie
w pomiarach inżynieryjnych
5. Przykłady prac z zakresu geodezji inżynieryjnej przynoszących
gospodarce narodowej istotne korzyści ekonomiczne, technicz
ne i społeczne
6. Metody oceny efektywności technicznej i ekonomicznej prac
z zakresu geodezji inżynieryjnej
7. Zakres i tryb współudziału geodetów w planowaniu przestrzen
nym i projektowaniu inwestycji

8. Zasady współpracy geodety z projektantem, inwestorem, wy
konawcą i użytkownikiem inwestycji

9. Prace geodezyjne w różnych fazach projektowania, budowy
i eksploatacji obiektów inwestycyjnych, a zwłaszcza:
— zakładanie, renowacja i wykorzystanie osnów realizacyjnych
— geodezyjne opracowanie projektów i ich sprawdzenie pod
względem przestrzennym
— geodezyjna obsługa realizacji inwestycji
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
— geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń i odkształceń wraz
z interpretacją geometryczną wyników

VIII. Z działalności Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

1. Informacje z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2. Omówienie ważniejszych aktów normatywnych

IX. Różne zagadnienia Ogolnozawodowe
1. słownictwo geodezyjne, fotogrametryczne i kartograficzne,
normy pojęciowe
2. Recenzje wydawnictw z dziedziny geodezji, fotogrametrii, kar
tografii (książek, czasopism, map)
3. Dokumentacja, informacja naukowo-techniczna i ekonomiczna,
biblioteka i bibliografia, normalizacja
4. Materiały z historii geodezji, fotogrametrii kartografii
5. Giełdy projektów wynalazczych

Opracowanie fotogrametryczne zamku w Pilicy wykonane w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym
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PRZEGLĄD GEODEZYJNY
Miesięcznik
Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Nr 2
LIPIŃSKI Br.: Geodezja w resorcie budownictwa i przemysłu materia
łów Budowlanych. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 2 s. 35
W rozmowie przeprowadzonej z kierownikami służb geodezyjnych resortu
budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych omówiono rolę geodezji
w budownictwie, poczynając od projektowania aż do budowy Omówiono rów
nież organizację służby geodezyjnej, jej wyposażenie, trudności spotykane
w pracy i zamierzenia na przyszłość.

GRZECHNIK b.: Funkcjonowanie terenowej służby geodezyjnej w kra
ju. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 2 s. 39
Autor podaje zestawienie przepisów dotyczących funkcjonowania terenowej
służby geodezyjnej w kraju. Omawia również podstawowe zadania geodezyjnej
służby koordynacyjno-nadzorczej, aktualny stan organizacji służby geodezyjnej
oraz zagadnienia stojące przed tą służbą w przyszłości.

ORZECHOWSKI Z.: Zagadnienie powierzchni wyrównawczej w ewi
dencji gruntów. Prz. .Geod. R. 50: 1978 nr 2 s. 41
Autor omawia zagadnienie powierzchni wyrównawczej w ewidencji gruntów.
Podaje przyczyny powstawania tej powierzchni oraz sposoby przyjęte obecnie
przy jej likwidacji. Przedstawia również propozycje własne dotyczące uregulo
wania zagadnienia powierzchni wyrównawczej.

MOŚCICKI B.: Postępowanie w sprawach o uregulowanie własności
gospodarstw rolnych w trybie administracyjnym. Część IV — Załatwia
nie przez administrację rolną spraw uwłaszczeniowych przekazanych
przez sądy. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 2 s. 43
Autor omawia w sposób szczegółowy te orzeczenia Sądu Najwyższego, które
dotyczą postępowania w sprawach o uregulowanie własności gospodarstw w try
bie administracyjnym w wypadkach w których toczy się postępowanie sądowe.

CZOCHAŃSKI Μ. KOSKA T.: Spostrzeżenia z obsługi budowy drew
nianej hali sportowej. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 2 s. 46
Autorzy przedstawiają swoje spostrzeżenia z geodezyjnej obsługi budowy drew
nianej hali sportowej o wymiarach 72×30 metrów. Jest to pierwsza w kraju
drewniana hala sportowa o tak dużych wymiarach.

ZAMKOWSKI K., ZARĘBA a.: Praktyczne wykorzystanie programów
kalkulatora programowanego Hawlett-Packard HP 25 uzupełnionych
instrukcjami kontrolującymi dane. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 2 s. 48
Autorzy przedstwaiają opracowane przez siebie programy, pozwalające na uzy
skanie kontroli drogą nieznacznego rozbudowania tych programów. Zapewnia to
korzyści ekonomiczne i techniczne. Podane są również przykłady odpowiednich,
typowych programów.

TYRA J.: Interpolacja warstwie. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 2 s. 51
Autor podaje dotychczasowe sposoby stosowane przy interpolacji warstwie, wy
licza również przyrządy służące do tego celu. Przedstawia również opis skon
struowanego przez siebie interpolatora warstwie.

JAGIELSKI A.: Wyznaczanie błędu miejsca zera na podstawie pomiaru
różnic wysokości punktów ciągów wysokościowych. Prz. Geod. R. 50:
1978 ɪnr 2 s. 51
Autor omawia praktyczne znaczenie błędu miejsca zera kręgu pionowego instru
mentów geodezyjnych. Przedstawia sposób wyznaczenia błędu miejsca zera na
podstawie trygonometrycznego pomiaru różnic wysokości punktów ciągów wy
sokościowych.

KATKIEWICZ Wl.: Na marginesie Geodezji Warszawy 1875—1975. Prz.
Geod. R. 50: 1978 nr 2 s. 53
Autor recenzuje w sposób szczegółowy publikację pod tytułem Geodezja War
szawy 1875—1975, wydaną staraniem Biura Głównego Geodety m. st. Warszawy
1 Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego. Liczne uwagi dotyczące zarów
no zagadnień zasadniczych, jak również sprawy o istotnym znaczeniu, dają
wielu zdarzeniom Qowe naświetlenie, uzupełniają treść publikacji i prostują
zawarte w niej usterki.

JIKΠKHbCKK E,: Γeoae3MH b BeaoMcτse cτpoMτeflbcτBa m πpθMbiπifleHHOCTM cτpoMτeflbiibix MaTepHaJiOB. Pτz. Geod. Γ. 50: 1978 Ns 2 cτp. 35
B pa3r0B0pax προβθαοηημχ c pyκθBθfl∏τeflHMM reofle3MHecκnx cayx6
b BeflOMCTBe CTponTeflBCTBa m προμμιπαθηηοοτμ cτpoMτeπbHbix MaτepnanoB o6cyxfleHO po∏b reofle3nn b cτponτeflbCTBe, HannHaH c πpoeκτa
no cτponτeflbcτBy. OBcyxfleHo τaκxe opraHM3aιpπo reofle3∏Hecκoil
cjιyx6bi, ee OCHamenne, BMCτyπaκ>mne τpyflHθcτn b pa6oτe m HaMePeHHH na 6yflymee.

TJKEXHKK B.: JXeftcTBOBaHHe b cτpaHe MecτHoii reoae3HHecκoπ cayxôbi. Prz. Geod. Γ. 50: 1978 Ns 2 cτp. 39
Abtop πepeflaeτ nepenem> πpefl∏ncaHnn κacaκ)m∏xcH flencτB0BannH
b cτpane MecτHoii reofle3MHecκoM CflyxBbi. O6cyxflaeτ τaκxe ocHOBHbie
3aflaππ reθfle3MHecκon cayxdbi κoopflMHau∏π n nas3opa, aκτya∏bHoe
nofloxeroie oprann3aιιnn reofle3∏HecκθM cjιyx6bi, a τaκxe Bonpocbi
CTOHmne ∏epefl Hen B ByflymeM-

O√KEXOBCKK 3.: Bonpocbi ypaBHMτeflbHθft ∏0BepxH0cτιι b yπeτe 3cmflit. Prz. Geod. Γ. 50: 1978 Ns 2 cτp. 41
Abtop o6cyxflaeτ Bonpocbi ypaBHnτeflbHθ½ πθBepxκocτn, b yπeτe 3eMflH.
∏0flaeτ ∏pmhmhm 06pa30BaHMH τaκon ∏0BepxH0Cτn, a τaκxe Meτoflbi
πpnHHTbi b HacTOHmee BpeMH flflH en JiMKBMfliipoBaHMH. ΠpeflcτaBflHeτ
τaκxe CoBcTBeHHbie πpeflfloxeHMH κacaκ>mnecH yperyjnipoBaHMH boπpoca ypaBHMτeflbHθil ∏0BepxH0cτn.
MOCbLJliUKK B.: ILoBeaenMe no BonpocaM peryflMpoBKM cejibcκo-xoUlMCTBeHHOM Cθ6cTBCHHOCTM B BaMMHMCTpaTMBHOM Π0PHflKe. HaCTb IV —
YflaxMBaHMe arpapHoii aflMMHiιcτpauMeM bo∏pocob 3eMβflbHbix HaaeJieHMii πepeaaHbix cyaaM∏. Prz. Geod. Γ. 50: 1978 Ns 2 cτp. 43

Abtop o6cyxaaeτ πoflpo6no τe πocτaHθBflennH BepxoBHoro Cyfla. koτopbie κacaκ>τcH bo∏pocob yperyjinpoBaHMH xθ3HncτBeHHθn co6cτBenHOCTM B UflMMHMCTpaTMBHOM ΠθpHflKe B CflyHaHX, KOTOPbie HaxOflHTCH
B Cyfl0∏p0M3B0flCTBe.

HOXAHbCKH Μ., KOCbKA T.: ILpnMeHaHMH c reoae3MHecκoro o6cJiyXMBaHMH cτpoMτeflbcτBa HepeBHHHoro CnopTMBIioro 3ajιa. Prz. Geod.
Γ. 50: 1978 Ns 2 cτp. 46
Abtopm πpeflCτaBflHκ>τ cbom npnMenaHMH no reo∏e3MHecκθM o6cjιyxMBaHMM CTPOMKM HepeBHHHOTO CΠ0pTMBH0Γ0 3ajia pa3MepOB 72 × 30 m.
Oto nepBbin b cτpaHe AepeBHHHbin cπoptmbhmm 3aπ τaκnx 6ojibimιx
pa3MepoB.

3AMKOBCKK K., 3APEMBA A.: Πpaκτ∏Hecκoe πc∏0Λb30BaH∏c nporpaMM nporpaMM∏pyιomero κaflbκyΛHτopa ΓeBΛeτ-Πaκapa ΓΠ 25 no∏0AiιeHbix Iihctpjkumhmm κonτpoflMpyκ)mιiMM aainibie. Prz. Geod. Γ. 50:
1978 Ns 2 cτp. 48
Abtopm πpeflcτaBΛHK>τ πpMroτoBΛeHM co6ofi πporpaMMM ∏03B0JiHK>∏me
∏0flyπnτb κoHτpoflb πepe3 He6θΛb∏ιoe pacmnpeHne 3T∏x πporpaMM. TapaHτnpyeτ 3τo ∏0Λb3y τexH∏Hecκyκ> m 3K0H0MM∏ecκyιo. ΠθflaHo τaκχe
npMMepM TM∏MHHMX πporpaMM.
TbIPA H.: Mnτep∏0ΛHU∏H rop∏3θHτaflMM. Prz. Geod. Γ. 50: 1978 Ns 2
cτp. 51

Abtop πoaaeτ npuMeHHeMbie flo cmx nop MeτoflM Mnτep∏0flHUMH ropn30Hτafl∏M m o6opyflOBaHMe. ΠpeflcτaBΛHeτ τaκxe oπncb nnτepπθΛHτopa
Γ0pM30HTaflMM COÔCTBeHHOM κoHCτpyκu∏n.

OTEJIbCKM A.: OnpeaefleHiie norpeι∏HocτM Mecτa HyflH Ha 0CH0BaκMH
M3MepeHMM paJHMU BbICOT IiyiIKTOB ΠOΛMΓOHOMeτpMHeCKMX XOflOB. Prz.
Geod. Γ. 50: 1978 Ns 2 cτp. 51

Abtop o6cyxflaeτ 3HaπeHne πorpeniHθcτπ OnpeaefleHMH Mecτa HyflH
BepTMKaflbHoro κpyra reofle3MHecκMX MHCTpyMeHTOB. ΠpeflcτaBjιπeτ cnoco6 OnpeaefleHMH πorpeniHθcτM Mecτa Hyan Ha ochobc τpnroHθMeτpnπecκoro M3MepeH∏H pa3H∏u bmcot πynκτoB bmcothmx ∏0Λ∏r0H0MeτpMHeCKMX XOflOB.

KATKEBKtL B.: K Bonpocy reofle3MM BapuiaBbi 1875—1975. Prz. Geod.
Γ. 50: 1978 Ns 2 cτp. 53
Abtop peueH3∏pyeτ πoupo6no M3flaHMe noa 3arj1aBMeM ,,Γeoae3∏H BapniaBbi 1875—1975”, Bbiπycκ κoτoporo 6mλ peaflM30Banbift 6flaroflapn xoAaTaiiCTBy Bκ>po TflaBHoro Γeoae3MCτa cτ. γ. BapmaBM n BapmaBCKoro
reθfle3MHecκoro npefl∏pMHTMH. Mnorne 3aMeπaHMH κacaκ>mnecfl τaκ
0CH0BHMX BO∏POCOB KaK M BOnpOCOB 06 MCTMHH0M 3H3HeHMIO flaæT MHOΓMM COdbITHHM HOBOe 3Ha∏eHMe, flOΠOΛHHK>T COflepxaHMe M3flaHMH M BbI∏pHMΛHK>T COflepXMMMe B HeM oium6km.
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Przewodniczący Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Il Krajowa Konferencja PZPR wytyczną społecznej pracy geodetów
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II Krajowa Konferecja PZPR wskazała drogi kontynu
owania realizacji uchwał VI i VII Zjazdu PZPR, zawiera
jących program społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.
Program ujmuje wykonanie zadań bieżących oraz wytycza
perspektywiczne cele. Nakreślony rozwój gospodarki naro
dowej wymaga od nas wyższej jakościowo formy wzrostu
społecznego oddziaływania na każdym stanowisku pracy.
Ustalenia II Krajowej Konferencji PZPR wzbudziły popowszechne zainteresowanie całego społeczeństwa. Zawie
rają one elementy o zasadniczym i podstawowym znacze
niu w naszej pracy stowarzyszeniowej w określonych kie
runkach, niezmiernie istotnych w aspekcie ogólnospołecznym.
Dotyczą one poprawy gospodarności wykonania zadań prze
widzianych na najbliższy okres i w planach perspektywi
cznych, podwyższenia efektywności działania, jak również
doskonalenia organizacji pracy, z nieodłącznym jej ele
mentem umacniania dyscypliny, podnoszenia kwalifikacji i
uruchomienia rezerw. Nasza praca społeczna powinna sprzy
jać szybkiemu postępowi naukowo-technicznemu i organiza
cyjnemu, wzrostowi społecznej wydajności pracy, trosce
o efektywne gospodarowanie.
Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju społeczno-gospo
darczego wymaga aktywnego uczestnictwa w realizacji pla
nów w zakładach pracy i wysokiej jakości Wjkonania zadań
na każdym stanowisku. Najistotniejsze w naszym społe
cznym działaniu stowarzyszeniowym jest dołożenie starań
zapewniających najpełniejszą i najefektywniejszą realizację
zadań społeczno-gospodarczych, zwłaszcza tam, gdzie wy
magana jest koncentracja potencjału wykonawstwa geode
zyjnego. Naszym społecznym oddziaływaniem przyczynimy
się do rozbudowy i unowocześnienia bazy materiałowo-tech
nicznej i postępu naukowo-technicznego w dynamicznym
rozwoju gospodarki narodowej, wnosząc wkład w poprawę
warunków życia i pracy całego społeczeństwa.
W nakreślonych na najbliższe lata kierunkach społeczno-gospodarczego rozwoju kraju widzimy’ wzrost Zapctrzebowania na aktywną, twórczą pracę kadry’ technicznej. Sta
wiają one naszemu Stowarzyszeniu nowe zadania, począw
szy od najmniejszych komórek organizacyjnych, szczególnie
kół zakładowych; wymagają określenia w danych warunkach
wyższych form organizacyjnych realizacji zadań programo
wych, właściwego klimatu do ich wykonania.

Nakreślone przez II Konferencję PZPR kierunki działania
zawierają zadania kadry inżynieryjno-technicznej wszys
tkich dziedzin gospodarki narodowej oraz społecznych or
ganizacji zrzeszonych w NOT. Realizując nasze społeczne
działanie w ramach Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
działamy międzyresortowo, rozwijamy myśl techniczną na
tematycznych sesjach i konferencjach naukowo-technicznych
czy konkursach jakości robót. Pomccą w naszym społe
cznym działaniu są odpowiednie akty normatywne. Jednym
z nich jest uchwała Biura Politycznego KC PZPR w spra
wie dalszej aktywizacji środowisk technicznych, rozwoju i
doskonalenia działalności NOT i SNT, wydana w styczniu
1976 roku. Zakłady współdziałania stowarzyszeń naukowo-technicznych z państwowymi jednostkami organizacyjnymi
w realizacji społeczno-gospodarczego rozwoju kraju okre
śla uchwała nr 180 Rady Ministrów z 20 sierpnia 1976 r.
Akt ten stwarza dobre warunki prawno-organizacyjne i
przesłanki do polepszenia pracy. Podstawą naszego działa
nia w świetle tych postanowień są porozumienia pomiędzy
oddziałowymi zarządami SNT a urzędami wojewódzkimi,
porozumienia pomiędzy kołami zakładowymi SNT a kie
rownictwem zakładów pracy.
W nowym wyższej jakości działaniu stowarzyszeniowym
powinniśmy doskonalić podstawową płaszczyznę naszej pra
cy, wnosić konstruktywne ustalenia do zawartych porozu
mień i zawierać nowe na odpowiednich szczeblach orga
nizacyjnych Stowarzyszenia, ażeby wnieść jak najlepszy
wkład pracy w wykonanie zadań nakreślonych przez partię
i rząd.
Stowarzyszenie nasze tworzy środowisko konstruktywne
i energicznie działające w zakresie wykorzystania osiągnięć
nauki i techniki. Wykonując nowe zadania powinniśmy
skutecznie inicjować aktywność załóg, wzmóc ■współdziała
nie z organizacjami społeczno-politycznymi i zawodowymi,
z kierownictwem zakładów pracy, przedsiębiorstw i zjed
noczeń na rzecz twórczej realizacji ustaleń partii i rządu.
Opierając się na zawartym porozumieniu, możemy' lepiej
wywiązać się z powierzonej nam roli, dokonując wszech
stronnej analizy i przeglądu profilu -produkcyjnego, stoso
wanych technologii i technik w zakładach i przedsiębiors
twach geodezyjno-kartograficznych. Powinniśmy doskonalić
naszą współpracę z Ministerstwem Rolnictwa, głównie w
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zakresie problemu węzłowego, jakim jest program przyśpie
szenia rozwoju produkcji żywności. W dziedzinie rozwoju
produkcji rolnej, usprawnienia planowania i zarządzania
rolnictwem podstawową rolę spełniają nasi koledzy geo
deci z resortu rolnictwa, którzy łączą swój wysiłek z zes
połami urządzeniowo-rolnymi, tworząc plany zagospodaro
wania ziemi i rozwinięcia produkcji rolnej, dając zasadni
czy dokument działania na rzecz prawidłowego gospodaro
wania ziemią. W procesie przemian społeczno-gospodarczych
rolnictwa koła zakładowe w środowisku realizującym za
gadnienia urządzeniowo-rolne, uwzględniając ustalenia Il
Krajowej Konferencji PZPR w analizie dotychczasowych
zadań i doskonaleniu działania organizacyjno-technicznego,
przyczynią się do szybszego osiągnięcia efektów racjonal
nego gospodarowania ziemią, wzrostu produkcji roślinnej
i rozwoju hodowli. Zatem wzrost produkcji rolnej zalezy
nie tylko od rolnictwa, lecz także od współdziałania geo
detów, od naszej pracy społecznej.
Doniosłą rolę spełnia również współpraca Stowarzysze
nia Geodetów Polskich z Głównym Urzędem Geodezji i Kar
tografii w zakresie doskonalenia organizacji państwowej
służby geodezyjnej i wykonawstwa geodezyjnego. W świet
le nowych zadań, postawionych przez partię i iząd,, spo
łeczne działanie nad przyśpieszeniem realizacji
9 .
rozwoju geodezji i kartografii, opracowanej w Wydziale
Ekonomicznym KC PZPR we wrześniu 1973 r., nabiera zna
czenia Stowarzyszenie nasze swoim społecznym oddziaływa
niem przyspiesza proces koncentracji potencjału pξ^u cyjnego geodezji i kartografii w pionie GUGiK. Będziemj
współdziałać w zakresie organizowania i obsadzania stano
wisk geodetów gminnych w terenowych organach administracji państwowej stopnia podstawowego, tworzenia jednolitej administracji geodezyjno-kartograficznej, powiązanej
ściśle z organami terenowymi. Działanie to ma na względzie
doskonalenie terenowej organizacji i wykonawstwa geode
zyjnego, spełniającego doniosłą rolę w załatwianiu spraw
związanych z gospodarką ziemią, zagospodarowaniem prze
strzennym, ochroną środowiska naturalnego, wykorzystaniem
zasobów naturalnych i gospodarki komunalnej. Przyczyni
my się do lepszego zaspokojenia licznych potrzeb osiedli
i miast, do zwiększenia aktywności społecznej i gospodar
czej. Będziemy dążyć do intensyfikacji naszego społecznego
oddziaływania na wykonawstwo geodezyjne zadań wynika
jących z postanowień Konferencji, dając wyraz ideowej
jedności z partią.
Udział w realizacji podstawowych zagadnień gospodar
czych i socjalnych przejawia się w rozwoju budownictwa
mieszkaniowego. Wiemy o tym doskonale, że wcześniejsze
przygotowanie geodezyjnych planów realizacyjnych budow
nictwa mieszkaniowego, a także inwestycji przemysłowych,
wyniesienie projektu w teren, geodezyjna obsługa budow
nictwa są niezmiernie poważnymi elementami przyśpiesza
nia procesów budowlanych.
Najbardziej istotną sprawą naszych poczynań powinno
być najpełniejsze i efektywne zapewnienie wykonawstwa
geodezyjnego wszystkich zadań społeczno-gospdarczych, któ
re potęgują rozwój gospodarki narodowej, a wykonanie pro
duktu geodezyjno-kartograficznego jest w tym działaniu
nieodzowne. Tym jaskrawsza jest konieczność integrowania
potencjału geodezyjno-kartograficznego i społecznego oddzia
ływania na dobrą organizację wykonawstwa i ekonomiczne
wykorzystanie mocy produkcyjnych dzięki właściwemu ukierunkowaniu, racjonalnemu gospodarowaniu i oszczędnoś
ci. W narastających potrzebach społeczno-gospodarczego roz

woju kraju nastąpił poważny wzrost zapotrzebowania na
opracowania geodezyjno-kartograficzne. W zaspokojeniu tych
potrzeb istotną rolę spełnia mapa zasadnicza. Kolejnym
celem naszego społecznego oddziaływania jest systematycz
ne pokrywanie kraju mapą zasadniczą i jej aktualizacja.
Do opracowania tego podstawowego produktu jest koniecz
ne rozwijanie bazy kartograficznej i modernizacja podsta
wowej sieci geodezyjnej.
Stowarzyszenie nasze wniosło znaczny wkład pracy spo
łecznej w dotychczasowe osiągnięcia geodezji w kraju. Osiągnięcia te były możliwe dzięki realizacji Programu roz
woju geodezji i kartografii. Należy dążyć w naszej pracy
do dalszej jego realizacji. Program ten pomaga nam w rea
lizacji ustaleń II Krajowej Konferencji PZPR. W nowo
nakreślonych zadaniach mamy wiele do zrobienia w naszej
pracy społecznej. Powinniśmy powiązać współpracę kół
zakładowych z kierownictwem przedsiębiorstw i zakładów
pracy, instancji partyjnych i związkowych, zwiększyć od
działywanie przede wszystkim w zakresie podniesienia ja
kości produkcji i wprowadzenia postępu technicznego i or
ganizacyjnego. Możemy to osiągnąć dzięki lepszej jakościo
wo organizacji kursów d sympozjów, konkursów technicz
nych i konkursów jakości oraz konferencji naukowo-tech
nicznych, dążąc do doskonalenia kwalifikacji kadry tech
nicznej i podejmowania działań umożliwiających wykorzys
tanie jej wiedzy i umiejętności.
W tych nowych formach społecznego działania powin
niśmy zwrócić uwagę na tworzenie warunków do rozwija
nia i propagowania postępu technicznego, wynalazczości,
racjonalizacji, nowatorstwa i stosowania analizy wartości.
Powinniśmy współdziałać w zakresie rozwijania rzeczo
znawstwa technicznego i kształtowania kultury technicznej.
Szczególną uwagę należy zwracać na pracę z młodzieżą,
młodą kadrą techniczną, na warunki adaptacji społeczno-zawodowej w powiązaniu z tematyką przewidzianą w okresie stażu. Ma tu duże pole działania nasza Główna Ko
misja ds. Młodej Kadry. Ażeby nasze społeczne oddziały
wanie było skuteczniejsze, wykonując zadania geodezji, wy
nikające z ustaleń II Krajowej Konferencji PZPR, na te
renach niewielkich ośrodków miejskich i gminnych, w któ
rych pracuje nieznaczna liczba inżynierów i techników z
różnych środowisk technicznych, powinniśmy aktywnie pra
cować społecznie w tworzonych gminnych kołach NOT z za
chowaniem przynależności do SGP. Należy pogłębiać spo
łeczną działalność nad wyzwalaniem ideowych postaw, wy
zwalaniem twórczego rozwoju myśli naukowo-technicznej.
Inicjatywa zawarta w naszej pracy społecznej, zwiększanie
osiągnięć w wykonawstwie zawodowym, produkcyjnym jest
naszym poparciem linii partii, nakreślonej przez II Kon
ferencję. Działaniem naszym wniesiemy wymierny wkład
do realizacji zadań zawartych w ustaleniach w sprawie do
tychczasowych wyników i aktualnych zadań partii, skiero
wanych do ludzi pracy miast i wsi o wzmożenie aktywno
ści produkcyjnej na wszystkich odcinkach gospodarki, o po
wszechne podjęcie współzawodnictwa pracy w celu pełnego
wyzwolenia twórczych sił naszego narodu w wielkim dziele
budowy siły Polski i pomyślności Polaków.
W naszej społecznej działalności nad wykonaniem zadań
geodezyjnych, wynikających z rezolucji II Krajowej Kon
ferencji PZPR, powinien znaleźć się indywidualny wkład
pracy każdego członka SGP, dający satysfakcję z dobrze
spełnionego obowiązku obywatelskiego dla rozwoju gospo
darczego kraju i jego potencjału obronnego.

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej SGP
za październik 1977 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w październiku 1977 roku
wyniosły 69 933 złote.
W październiku 1977 roku wypłacono
3 zapomogi pośmiertne na sumę 30 000
złotych.
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W okresie sprawozdawczym objętym
niniejszą informacją zmarli następu
jący koledzy: Edward Jakobson z Od
działu SGP w Olsztynie, lat 79, zmarł
24 IX 1977 r. (zawiadomienie nr 1323);
Jan Marlewski z Oddziału SGP w
Poznaniu, lat 75, zmarł 7 VIII 1977 r.
(zawiadomienie nr 1324); Bohdan Kozarzewski z Oddziału SGP w Białym

stoku, lat 67, zmarł 2 X 1977 r. (za
wiadomienie nr 1325).
KASA ZAPOMOGOWA

W październiku 1977 roku wypłacono
2 zapomogi losowe na sumę 6000 zło
tych, w tym: 1 koledze z Oddziału SGP
w Gdańsku i 1 koledze z Oddziału SGP
w Olsztynie.

Geodezja w resorcie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych
Rozmowa Bronisława Lipińskiego z inż.
Henrykiem Osysem — głównym specja
listą ds. geodezji w Ministerstwie Budow
nictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, mgrem Zbigniewem Jarominem —
dyrektorem naczelnym Przedsiębiorstwa
Geologiczno-Fizjograficznego i Geodezyj
nego Budownictwa „Geoprojekt” i inż.
Julianem Jużyńcem — z-cą dyrektora ds.
geodezji w Przedsiębiorstwie „Geoprojekt”.

<

Budownictwo jest wykładnikiem prężności gospodarczej
społeczeństwa. Jak można określić syntetycznie rolę MiniSterstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla
nych?
Henryk Osys

<

Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu
dowlanych jest naczelnym organem administracji państwo
wej PRL w dziedzinie budownictwa i przemysłu materia
łów budowlanych. Podstawowym zadaniem MBiPMB jest
kształtowanie i realizacja polityki państwa w odniesieniu
do budownictwa oraz przemysłu materiałów budowlanych,
w kraju łącznie z projektowaniem budowlanym. Dzia
łalność resortu budownictwa i przemysłu materiałów
budowlanych wiąże się z realizacją obiektów budowlanych
dla wszystkich resortów w zakresie opracowania dokumen
tacji budowlanej, produkcji materiałów budowlanych,
głównie pochodzenia mineralnego, oraz budowy i montażu.
Potencjał przedsiębiorstw budowlano-montażowych zorga
nizowanych w resorcie budownictwa i przemysłu materia
łów budowlanych wynosi 550∕o potencjału budownictwa w
skali krajowej, a 65β∕o w budownictwie inwestycyjnym.
Zadania resortu budownictwa i przemysłu materiałów bu
dowlanych w podstawowej produkcji budowlano-montażo
wej w ujęciu wartościowym do 1980 roku wzrosną o ponad
55% w porównaniu z poprzednią pięciolatką. Dynamika
wzrostu zadań w porównaniu z realizacją w latach 1971—1975
w nowej pięciolatce w budownictwie mieszkaniowym wy
niesie 1,53, a w produkcji materiałów budowlanych, na
przykład: cementu 1,52, wyrobów ze szkła 1,46, wyrobów
azbestowo-cementowych 1,50, wyrobów z wełny mineralnej
3,00. Rozwój techniki w budownictwie koncentruje się i bę
dzie koncentrował się do 1980 roku na uprzemysłowieniu
procesów produkcyjnych, opracowaniu i upowszechnianiu
systemowych rozwiązań konstrukcyjno-montażowych, wpro
wadzaniu i rozszerzaniu zastosowania nowoczesnych ma
teriałów, usprawnianiu metod organizacji produkcji i za
rządzania.
W celu realizacji założonego rozwoju techniki zadania
resortu MBiPMB na lata 1976—1980 sformułowano w rzą
dowym programie badawczo-rozwojowym pt. Kompleksowy
rozwój budownictwa mieszkaniowego — PR-5, obejmują
cym następujące grupy problemowe:
a) zagadnienie społeczno-ekonomiczne przestrzennego za
gospodarowania kraju, architekturę;
b) techniki i systemy budownictwa wielorodzinnego i uży
teczności publicznej;
c) techniki i systemy budownictwa jednorodzinnego:
d) technologię produkcji prefabrykatów betonowych:
e) mechanizację i technologię procesów realizacji;
f) materiały i wyroby pochodzenia mineralnego:
g) materiały i wyroby pochodzenia chemicznego;
h) materiały i wyroby drewniane i drewnopochodne:
i) materiały metalowe oraz wyroby i urządzenia insta
lacji cieplnych i sanitarnych:
j) materiały i urządzenia instalacji elektrycznych oraz
urządzenia i maszyny budowlane.
Jak wiadomo, realizacja programu jest priorytetowym za
daniem resortu budownictwa i przemysłu materiałów bu
dowlanych — naczelnym zadaniem realizacji polityki naj
wyższych władz partyjno-rządowych odnośnie do budow
nictwa mieszkaniowego w kraju. Program ten dyktuje
konieczność rozwiązania następujących węzłowych proble
mów badawczo-rozwojowych:
— rozwiązania i wdrożenia nowoczesnych systemów bu
dowlanych o konstrukcji metalowej dla budownictwa prze
mysłowego oraz wybranych obiektów budownictwa rolno-spożywczego i ogólnego;

— unowocześnienia metod budownictwa inżynieryjnego
naziemnego i podziemnego;
— opracowania oraz upowszechniania w skali przemy
słowej produkcji wodorotlenku i tlenku glinu z surowców
krajowych metodą spiekowo-rozpadową, skojarzoną z pro
dukcją cementu;
— trzydziestu czterech resortowych problemów badaw
czo-rozwojowych dotyczących głównych kierunków rozwoju
technik budownictwa ogólnego, przemysłowego, specjali
stycznego, przemysłu materiałów budowlanych.
Podstawowymi stosowanymi systemami konstrukcyjno- montażowymi będą: w budownictwie mieszkaniowym me
toda wielkopłytowa; w budownictwie obiektów użyteczno
ści publicznej metody: a) Wielkoblokowa, b) monolityczna;
w budownictwie przemysłowym: a) systemy prefabryko
wanego szkieletu żelbetowego, b) systemowe konstrukcje
stalowe.
Zwiększony zostanie eksport budownictwa, który obejmie:.
dostawy kompletnych obiektów przemysłowych i specjal
nych (obiekty pod klucz), roboty budowlano-montażowe dla
różnych rodzajów obiektów i konstrukcji budowlanych, do
stawy linii technologicznych instalacji maszyn i urządzeń,
dostawy dokumentacji i opracowań projektowych.
Jaka jest organizacja i rola geodezji w resorcie budow
nictwa i przemysłu materiałów budowlanych?
Henryk Osys

Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budow
lanych zarządzeniem nr 32 z dnia 21 czerwca 1969 r. w
sprawie organizacji i zakresu działania resortowej służby
geodezyjnej — powołał resortową służbę geodezyjną. Pod
stawowe zadania tej służby to zabezpieczenie potrzeb
obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadań przez podległe
i nadzorowane jednostki organizacyjne. Koordynację i me
rytoryczny nadzór zwierzchni nad działalnością wszystkich
jednostek organizacyjnych resortowej służby geodezyjnej
w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu
dowlanych sprawuje Departament Nauki, Techniki i Pro
jektowania w osobie głównego specjalisty ds. geodezji
W skład jednostek resortowej służby geodezyjnej
MBiPMB oprócz Przedsiębiorstwa Geologiczno-Fizjograficz
nego i Geodezyjnego Budoiwnictwa „Geoprojekt” wchodzi
około 200 komórek geodezyjnych. Są to pracownie, grupy,
zespoły geodezyjne lub miernictwa górniczego, jak również
wieloosobowe lub jednoosobowe geodezyjne stanowiska pra
cy powołane przez dyrektorów: zjednoczeń budownictwa
ogólnego, przemysłowego, przemysłu materiałów budowla
nych, kombinatów, przedsiębiorstw lub biur projektów.
Ogółem w jednostkach resortowej służby geodezyjnej łącz
nie z pionem geodezji „Geoproiektu” jest zatrudnionych
około 2000 geodetów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt,
że geodeci są zatrudnieni również bezpośrednio przy pra
cach montażowych lub w zespołach kontroli jakości. Na
przykład w „Mostostalu”.

Od lewej: inż. Julian Juiyniec, mgr Zbigniew Jaromin, mgr inż.
Bronisław Lipiński, inż. Henryk Osys
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czasie pomiarów wykonywanych w słońcu, na stropie kon
Prace geodezyjne od dawna stanowiły jeden z elemen
tów poważniejszych robót budowlanych. Obecnie jednak dygnacji roboczej. Ruletki takie można nabywać tylko za
dewizy.
udział geodezji we współczesnym budownictwie i przemy
Wobec niemożności ulokowania w wyspecjalizowanych
śle materiałów budowlanych wzrasta. W budownictwie no
woczesnym, wznoszonym metodami przemysłowymi, przy zakładach mechanicznych produkcji łat realizacyjnych, pochyłomierzy i innego sprzętu uzupełniającego, niezbędnego
stale rosnącej wysokości konstrukcji, dokładność montażu
do obsługi geodezyjnej budownictwa, „Geoprojekt” jest
ma zasadnicze znaczenie. Bezpieczeństwo wznoszonej bu
dowli wymaga spełnienia warunku ścisłego zachowania zmuszony wytwarzać ten sprzęt we własnych warsztatach.
kształtu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Tyczenie
pionowych płaszczyzn konstrukcji jest obecnie jednym
Czy można mówić o specyfice geodezji budowlanej w
z głównych zadań geodety na budowie. W związku z tym,
nowoczesnym procesie inwestycyjnym?
że prace geodezyjne towarzyszą procesowi budowlanemu,
Zbigniew Jaromin
ukształtował się i rozwinął dział geodezji budowlanej. Dzia
łalność tego działu ma obecnie tak duże znaczenie w za
Geodezja towarzyszy wprawdzie procesowi inwestycyjne
kresie bezpieczeństwa i wartości użytkowej wznoszonych
wielkich budowli, że specjaliści z dziedziny budownictwa mu, lecz udział jej jest różny w różnych etapach realizowania inwestycji. Do studiów terenowych, opracowania za
mówią coraz częściej nie tylko o obsłudze geodezyjnej bu
łożeń projektu i jego lokalizacji w terenie geodezja do
downictwa, lecz także o nadzorze geodezyjnym.
starcza odpowiednich map w różnych skalach. Wykonuje
Sprawy organizacyjno-techniczne, precyzja pomiarów i za
kres dokumentacji zależne są od charakteru wykonywanych się często inwentaryzację urbanistyczną, a posiadane mapy
uzupełnia szczegółami nieraz bardzo istotnymi dla projekopracowań. „Geoprojekt” do zadań wchodzących w zakres
towanej inwestycji. Następnie wykonuje się geodezyjne
obsługi geodezyjnej budownictwa ma odpowiedni sprzęt
i doświadczonych fachowców, którzy dzięki prowadzonym opracowanie projektu i jego wytyczenie, czyli szczegółową
szkoleniom nabyli nie tylko potrzebne wiadomości z dzie lokalizację w terenie. W terenach intensywnie zagospoda
dziny geodezji, lecz także pewien zasób wiadomości z bu rowanych, jak miasta i kombinaty przemysłowe, lokalizację
należy wykonać z dużą dokładnością w stosunku do obiekdownictwa, co ułatwia współpracę geodety z kierownic
twem budowy. Obsługę geodezyjną obiektów prototypowych tów czy urządzeń technicznych już istniejących lub ¡prze
i specjalnych opracowuje Wydział Badawczo-Rozwojowy widzianych do zrealizowania. Z kolei przystępuje się do
geodezyjnej obsługi wznoszonej budowli. W tej dziedzinie
Geodezji Inżynieryjno-Budowlanej.
Główną zasadą prowadzenia obsługi geodezyjnej jest ta pracy wymagana jest największa precyzja. Konieczne jest
zatem stosowanie nowoczesnych metod pomiaru oraz do
kie włączenie prac geodezyjnych w harmonogram budowy,
aby czynności pomiarowe nie hamowały, a przyśpieszały kładnych instrumentów geodezyjnych i maksymalnego wy
tempo prac budowlanych. Geodeta wykonujący obsługę korzystania dokładności instrumentów używanych dotych
geodezyjną obiektu budowlanego jest współodpowiedzialny czas. Zadanie to może spełnić tylko wyspecjalizowany
i dobrze wyszkolony personel fachowy.
za realizację na równi z projektantem i wykonawcą robót
Przed rozpoczęciem montażu wielu obiektów budowla
budowlano-montażowych, a także za terminowość i jakość.
nych są wykonywane pomiary kontrolne form i elementów
Właściwe i sprawne działanie geodezji w procesie inwe
prefabrykowanych, mające na celu wyznaczenie odchyłek
stycyjnym wymaga prowadzenia kompleksowej obsługi od projektowanego kształtu geometrycznego. Wyniki po
geodezyjnej przez jedno specjalistyczne przedsiębiorstwo miarów, wykonywanych metodami geodezyjnymi lub foto
geodezyjne. Kompleksowa obsługa geodezyjna budownictwa grametrycznymi, służą do regulacji form oraz do oceny
powinna zapewniać terminowe, sprawne i na wysokim po
jakości wymiarowej prefabrykatów przeznaczonych do
ziomie: opracowanie planu realizacyjnego; założenie osnowy montażu.
realizacyjnej; tyczenie obiektów budowlanych; obsługę w
W miarę wznoszenia budowli prowadzi się sukcesywnie
czasie budowy i montażu konstrukcji budowli, maszyn tyczenie wskaźników do montażu i powykonawcze geode
i urządzeń; geodezyjne pomiary kontrolne realizowanych zyjne pomiary kontrolne poszczególnych kondygnacji, aby
obiektów, konstrukcji, maszyn i urządzeń; pomiary inwen ich wyniki można było uwzględnić przy dalszej budowie
taryzacyjne; opracowanie mapy inwentaryzacyjnej zrealizo
lub montażu obiektu.
wanej inwestycji; specjalistyczne pomiary przemieszczeń
Po zakończeniu budowy wykonuje się pomiary porealizai odkształceń w czasie budowy i w okresie eksploatacji cyjne, aby wzniesione obiekty nanieść na mapę zasadniczą
zakładów.
i uzupełnić jej treść. W razie potrzeby, w odniesieniu do
Zadania resortu budownictwa i przemysłu materiałów niektórych obiektów (zapory wodne, budynki wieżowe itp.)
budowlanych w dziedzinie produkcji podstawowych ma
prowadzi się okresowe geodezyjne pomiary kontrolne w
teriałów budowlanych — cementu, szkła, ceramiki, cegły,
celu zbadania zachowania się budowli i wyznaczenia od
wapna, kruszywa, kamienia budowlanego itp. — wyzna
kształceń. Jest to również poważny dział prac geodezyjnych.
czają resortowej służbie geodezyjnej MBiPMB istotną rolę
O geodezji w budownictwie jako niezależnej i zamkniętej
w zakresie zapewnienia specjalistycznej obsługi geodezyjnej operacji nie da się pomyśleć, gdyż, tak jak inne dyscypli
określonej w przepisach prawa górniczego wydanego przez
ny, stanowi ona zawsze integralną część procesu inwesty
Wyższy Urząd Górniczy.
cyjnego. Na budowach przemysłowych — hut, rafinerii, ce
Eksploatacja surowca metodami górniczymi wymaga sta mentowni, przy wznoszeniu zapór wodnych udział geodezji
łej specjalistycznej obsługi geodezyjnej resortowych kopalń
jest niezbędny już przy ustaleniu lokalizacji inwestycji,
odkrywkowych i podziemnych, polegającej na:
tyczeniu przewidywanej linii zalewu, obszaru szkód górni
— bieżącej aktualizacji map podstawowych sytuacyjnoczych i strefy ochrony zakładów, przy projektowaniu zapo
-wysokościowych i specjalnych, to jest dokumentacji mier ry, ze względu na konieczność celowego rozmieszczenia w
niczo-geologicznej zakładów produkcyjnych;
galeriach wewnętrznych korpusu zapory urządzeń i stano
— przedmiarach i obmiarach mas ziemnych przy robo
wisk pomiarowych do przyszłych pomiarów kontrolnych
tach odkrywkowych i rekultywacyjnych;
(zapewnienie wizur wewnątrz zapory do niwelacji, poligo— bieżących pomiarach realizacyjnych na frontach wy nizacji itp.). Następnie geodezja towarzyszy stale wznosze
dobywczych;
niu obiektów, a po ich wybudowaniu prowadzone są je
— pomiarach powierzchni eksploatacyjnych znajdujących
szcze kontrolne pomiary okresowe, aby zbadać ich odkształ
się pod lustrem wody;
cenia i przemieszczenia.
— pomiarach realizacyjnych przy robotach wiertniczych;
— opracowaniach dokumentacji mierniczo-geologicznej
Czy zdobyte doświadczenia wykorzystano do unowocześ
dla nowo powstających zakładów produkcyjnych;
nienia organizacji i działalności geodezji w resorcie, czy nie
— opracowaniach operatów do wniosków o utworzenie
nasuwa się potrzeba opracowania ogólnych zasad przygo
obszarów górniczych;
towania dokumentacji geodezyjnej?
— nadzorze mierniczym w zakładach, w których wydoby
cie podlega prawu górniczemu.
Julian Jutyniec
Ponadto jest jeszcze wiele zadań dla resortowej służby
geodezyjnej budownictwa i przemysłu materiałów budo
Międzybranżowe opracowanie zasad przygotowania do
wlanych w zakresie zapewnienia warunków prawidłowej kumentacji geodezyjnej procesu inwestycyjnego może zbyt
produkcji elementów prefabrykowanych i konstrukcyjnych zbiurokratyzować czynności techniczne. Obsługa geodezyjna
elementów budowlanych.
budowy kanału sanitarnego w mieście, konstrukcji nośnej
Przeszkodą w sprawnej obsłudze geodezyjnej jest między suwnicy, komina przemysłowego i wysokościowca mieszka
innymi brak odpowiedniego sprzętu pomocniczego do po niowego jest różna, więc wydanie zunifikowanych przepi
miarów, jak ruletki stalowe z podziałem milimetrowym,
sów obejmujących wszystkie te prace mija się z celem
naniesionym na trwałej farbie przeciwodblaskowej, co prze
i jest niemożliwe do wykonania. Do każdej z tych prac
ciwdziała n∙a<rraawaniu się i wydłużaniu przymiaru w
powinny być opracowane odrębne instrukcje lub wytyczne.
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Dla budownictwa przemysłowego zostały one ostatnio wy
dane przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego. Dla obsługi
geodezyjnej różnych systemów budownictwa mieszkaniowe
go i ogólnego „Geoprojekt” wydał w latach 1970—1972 kil
ka instrukcji wewnętrznych, które miały charakter tymcza
sowy. Ponadto, wykorzystując posiadane największe w skali
kraju doświadczenia w zakresie geodezyjnej obsługi budow
nictwa, Wydział Badawczo-Rozwojowy Geodezji Inżynieryj
no-Budowlanej „Geoprojektu” na zlecenie Ministerstwa Bu
downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych opraco
wał w ostatnich latach następujące przepisy techniczne:
1) instrukcję GB-I — Geodezyjna obsługa budowy i mon
tażu obiektów budownictwa ogólnego, wznoszonych meto
dami uprzemysłowionymi,
2) instrukcję GB-2 — Geodezyjne wyznaczanie piono
wych przemieszczeń, budowli metodą niwelacji precyzyjnej.
Są to instrukcje wewnętrzne „Geoprojektu”. Wyrażono
jednak zgodę na ich upowszechnienie w przedsiębiorstwach
geodezyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w
celu zebrania uwag i wniosków. W przyszłości będą wpro
wadzone jako powszechnie obowiązujące w resorcie budow
nictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
Dalszego doskonalenia wymaga współpraca geodezji z bu
downictwem w stadium projektowania w celu opracowania
metody i zakresu geodezyjnej obsługi określonego obiektu
lub systemu budowlanego, a także ustalenia właściwych
instrumentów pomiarowych. Na przykład wykonanie otwo
rów w płytach stropowych pozwala zastosować pionowniki
optyczne do obsługi geodezyjnej budownictwa mieszkanio
wego, co zapewnia szybką, bezpieczną i dokładną pracę
geodety na budowie i daje dokładniejszą niż inne meto
dy — kontrolę wyznaczenia na stropie wskaźników kon
strukcyjnych, lepsza jakość.
Dotychczas do potrzeb projektowania „Geoprojekt” opra
cował instrukcję obsługi geodezyjnej systemów budownic
twa mieszkaniowego S-Sz (system szczeciński) oraz W-70
(montaż wymuszony na śruby rektyfikacyjne), a także in
strukcję obsłuei geodezyjnej montażu budynków halowych
systemu FF. Wymienione in.strukcie geodezyjne weszły w
skład dokumentacji projektowej tych systemów, jako część
instrukcji dotycząca budowy i montażu.
Czy struktura „Geoprojektu” elastycznie przylega do
organizacji budownictwa inwestycyjnego?
Zbigniew Jaromin

,

W Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych głównym wykonawcą w zakresie obsługi geo
dezyjnej i geotechnicznej jest jedyne w resorcie specjali
styczne Przedsiębiorstwo Geologiczno-Fizjografiezne i Geo
dezyjne Budownictwa „Geoprojekt” które w 1977 roku
obchodzi jubileusz 25-Iecia działalności w służbie budow
nictwa i przemysłu materiałów budowlanych. Przedsiębior
stwo „Geoprojektu” ma zasadnicze dwa picny produkcyj
ne — geologii i εeodezji. Sa one wyodrębnione zarówno w
centrali „Geoprojektu” w Warszawie, jak i w 7 oddziałach
terenowych.
Pion geodezji ma 10 wydziałów terenowych, które wy
konują do potrzeb resortu obsługę geodezyjną na terenie
całego kraju, a w razie potrzeby powołuje się zespoły lub
pracownie geodezyjne na miejscu realizacji zadań inwesty
cyjnych. Rozwój pionu geodezji łączy się nierozerwalnie
z rozwojem budownictwa i jego potrzebami w zakresie
obsługi geodezyjnej. Dynamiczny rozwój budownictwa
uprzemysłowionego spowodował, że stan liczbowy pracow
ników pionu ,powiększył się ze 100 osób w 1952 roku do
1350 w 1976 r., a produkcja z 3,5 min do 276 min. Dzia
łalność pionu geodezji obejmuje teren całej Polski: ma _on
swoje jednostki we wszystkich większych miastach woje
wódzkich. Obs1Uffa geodezyjną są objęte obiekty budow
nictwa mieszkaniowego, ogólnego, przemysłowego i specjal
nego. a także obiekty z dziedziny inżynierii miejskiej,
jeżeli własna geodezyjna służba miejska nie prowadzi tej
obsługi. Prowadzi sie również kontrole form bateryjnych
i prefabrykatów. „Geoprojekt” zrealizował kompleksową
obsługę geodezyiną szereeu szczególnie ważnych dla gos
podarki narodowej obiektów, jak: Port Północny i Rafineria
w Gdańsku, Dworzec Centralny w Warszawie, Maszt Roz
głośni Centralnej w Konstantynowie, cementownie, elek
trownie itd. Ponadto „Geoprojekt” wykonał specjalne po
miary związane z ratowaniem staromiejskich dzielnic Lu
blina. Sandomierza, Onatowa i Kłodzka oraz inwentaryzację
urbanistyczną. Do wykonania wszystkich tych zadań ,.Geoprojekt” ma naworaesny sprzęt, jak dalmierze elektrooptyczne, teodolity laserowe, precyzyjne pionowniki optycz
ne oraz Prcifframowane kalkulatory elektroniczne. Ostatnio
zorganizowano również pracownię fotofframetrj’czną do po
miarów kontrolnych prefabrykatów i form bateryjnych

oraz do pomiaru odkształceń budowli wieżowych, jak: ko
miny przemysłowe, chłodnie kominowe, zbiorniki gazu lub
cieczy itp.
W „Geoprojekcie” działają zakładowe koła Stowarzy
szenia Geodetów Polskich. Na zebraniach kół omawia się
sprawy organizacyjne i techniczne dotyczące zagadnień
produkcyjnych i zawodowych pionu geodezji, prowadzi się
szkolenie, wygłasza odczyty i inicjuje działalność w zakre
sie postępu technicznego i wynalazczości. Członkowie kół
pracują społecznie oraz biorą udział w organizacjach spo
łecznych i komisjach społecznych, takich jak: rada zakła
dowa, rada szkoleniowa, Zakładowy Klub Techniki i Racjo
nalizacji Budownictwa, Społeczna Komisja Inwestycyjna,
Sekcja Zakładowa Polskiego Związku Wędkarskiego i in
nych.

Na czym polegają inne trudności w waszej działalności
i jak je przezwyciężacie?
Odpowiednio przeorganizowana służba geodezyjna resor
tu budownictwa może w zasadzie zaspokoić zapotrzebowa
nie na obsługę geodezyjną montażu budowli wznoszonych
metodami przemysłowymi. Natomiast opracowanie geode
zyjne planu zagospodarowania przestrzennego i lokalizacja
obiektu w terenie (obrys budynku, linie zabudowania i li
nie rozgraniczające) są zwykle wykonywane przez geode
zyjną służbę miejską, z wykorzystaniem mapv zasadniczej
i innych dokumentów przechowywanych w składnicach do
kumentacji geodezyjnej. Często zdarza się, że resortowa
służba geodezyjna zaczyna pracę po wykonaniu wykopów
lub ław fundamentowych. W dużych ośrodkach mieiskich
lokalizacja (tyczenie w terenie) obiektów budowlanych
przebiega prawidłowo. W ośrodkach małych brak często
mapy zasadniczej terenów objętych nowymi inwestycjami
budowlanymi i wtedy pomiary sytuacyjno-wysokościowe do
sporządzenia mapy i dokumentacji wykonuje z koniecz
ności służba geodezyjna resortu budownictwa, chociaż po
winna je wykonać państwowa służba geodezyjna. Jeżeli
w składnicy znajdują się mapy i współrzędne osnów geo
dezyjnych, to zgodnie z § 5. pkt 1 zarządzenia ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 8 XII 1959 r. (Monitor Polski
nr 102/1959), należy je wykorzystać i wykonać tylko pomia
ry uzupełniające, jeśli zaszły jakieś zmiany w terenie. Uni
ka się wtedy zbędnych pomiarów. Zasada jest słuszna, ale
wymienione wyżej zarządzenie nie nakłada na oreana pań
stwowej służby geodezyjnei obowiązku sprawdzania pomia
rów, przyjmowanych i wydawanych dokumentów ze skład
nic Ceodezyjnyeh.
Sprawy te. jak również aktualność geodezyjnych osnów
poziomych i wysokościowych na terenie kraju, powinny
znaleźć się w centrum uwagi GUGiK.
Co obejmujecie pojęciem postępu technicznego na dziś
i na jutro w działalności , Geoprojektu”?
Julian Juiyniec

Za osiągnięcie „Geoprojektu” uważamy pionierskie opra
cowanie metod i zasad organizacji obsługi geodezyjnej
uprzemysłowionego budownictwa mieszkaniowego. Jest to
suma doświadczeń wykonawców oraz rezultat studiów
i dociekań zespołu pracowników technicznych zajmujących
się tym zagadnieniem. Początkowo komórka postęnu tech
nicznego miała obsadę jednoosobową, lecz narastające po
trzeby wymagały Zorffanizowania Wydziału Badawczo-Roz
wojowego Geodezh Inżynieryjno-Budowlanej. Dorobkiem
resortowej służbv geodezyjnej, w tym i ..Geoprojektu”, są
również wspomniane już instrukcje techniczne, wykorzy
stywane póżniei przez geodetów z innych resortów, a wy
danie Szereffu referatów szkoleniowych i Wvtycznych do
prac specjalnych oraz n-^vΗ7en⅛ badań, często we współ
pracy z wyższymi uczelniami i ośrodkami naukowo-badaw
czymi, jest pomocą w realizacji Inwestycii w kraiu. Uzy
skano również w tym czasie sporo nowoczesnego sprzętu
foionowniki ontyczne dalmierz» elektroniczne, lasery, oku
lary autokolimacyjne, kalkulatory programowane) i wyszko
lono wykonawców do prac z 1Wvkorzystaniem t»ffo sprzętu.
Zamierzeniem resortowej służby Peodezyinei. w tym
„Geoprojektu”, na naibliższą przyszłość w dziedzinie po
ste nu technicznego jest opracowanie następujących te
matów:
— Optymalizacii mn⅛ realizacyjnych i konstrukcii geo
metrycznych do szczegółowego tyczenia w terenie obiektów
budowlanych z zastosowaniem dalmierzy elektronicznych:
— studiów i badań nad zastr*≈nwa∣n∣ipm nowych instru
mentów elektronicznych i Iaserryrvch do precyzyjnych po
miarów inżynieryjnych -oraz metod pomiarów:
— badań nad zastosowaniem metod fotogrametrycznych
do notrzeb budownictwa i przemysłu materiałów budowla
nych;
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— wprowadzania do produkcji elektronicznej techniki
obliczeniowej (ETO) przez zastosowanie do tego celu mini ■
komputerów, kalkulatorów i wykonywanie większych obli
czeń na komputerach typu ODRA;
— pogłębiania współpracy naukowo-technicznej z ośrod
kami w kraju i za granicą.
W „Geoprojekcie” Wydział BadawczA-Razwojowy Geo
dezji Inżynieryjno-Budowlanej składa się z następujących
zespołów:
-⅛S⅛βS
— Osnów i Metod Pomiarowych;
— Fotogrametrii Inzynieryjno-Przemyslowej;
— Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ETO);
— Informacji, Szkolenia i Współpracy Naukowo-Badaw
czej.
Działalność badawczo-doświadczalna w dziedzinie obsługi
geodezyjnej budownictwa mieszkaniowego, ogólnego, spe
cjalnego i przemysłowego w resorcie budownictwa i prze
mysłu materiałów budowlanych prowadzi „Geoprojekt”.
Osiągnięcia, wyniki badań i studiów oraz projekty wyna
lazcze są upowszechniane za pośrednictwem wydawanych
biuletynów (referaty szkoleniowe) i szkoleń lub konsultacji.
Pion geodezji „Geoprojektu” współpracuje z następują
cymi uczelniami i instytucjami naukowymi: Politechniką
Warszawską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką
Łódzką, Instytutem Geodezji i Kartografii. Centralnym
Ośrodkiem Badawczo-Projektowym Budownictwa Przemy
słowego „Bistyp”, Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Projektowym Przemysłu Betonów „Cebet”, Ośrodkiem Ba
dawczo-Rozwojowym Budownictwa Elektrowni „Obrel”.
Z niektórymi ośrodkami zawarto umowy o współpracę.
Najściślejszą i najaktywniejszą współpracę mamy z Poli
techniką Warszawską. Niektóre badania są prowadzone
wspólnie. Wielu studentów ze specjalności geodezji inźynieryjno-przemysłowej wykonuje w „Geoprojekcie” prace dy
plomowe, korzystając z nowoczesnego sprzętu, a także
z fachowych konsultacji pracowników „Geoprojektu”.
Przedmiotem studiów i analiz „Geoprojektu” w zakresie
obsługi geodezyjnej są następujące tematy>
— Opracowanie, wdrożenie i doskonalenie technologii po
miaru fotogrametrycznego w zastosowaniu do badań i kon
troli produkcji prefabrykatów budowlanych.
— Opracowanie systemu geodezyjnej obsługi budowy
i montażu elektrowni jądrowych, ze szczególnym uwzględ
nieniem precyzyjnych metod pomiarowych.
— Pomiar cech geometrycznych form i prefabrykatów.
— Opracowanie systemu geodezyjnej obsługi i kontroli
produkcji oraz montażu konstrukcji stalowej budynku
głównego elektrowni „Bełchatów”.
— Opracowanie programów na minikomputerze ,,Compucorp” dla specjalistycznych zadań obliczeniowych w obsłu
dze geodezyjnej budownictwa.
Jednostki wykonawcze budowlano-montażowe i przemysłu
materiałów budowlanych oraz jednostki resortowej służby

geodezyjnej budownictwa współpracują z uczelniami i in
stytucjami naukowymi w zakresie zastosowania fotograme
trii w czasie eksploatacji kruszyw i kamienia budowlanego
(współpraca z Instytutem Geodezji i Kartografii) lub w za
kresie opracowania przepisów technicznych i szkoleń do
tyczących obsługi geodezyjnej i kontroli jakości montażu
konstrukcji stalowych (współpraca Zjednoczenia „Mosto
stal” z ośrodkami naukowymi i naukowo-badawczymi War
szawy, Krakowa, Śląska i innymi).
Jakie przedsięwzięcia organizacyjno-techniczne przyśpie
szą proces inwestycyjny w budownictwie?
Henryk Osys

Aby przyśpieszyć i usprawnić proces inwestycyjny w
budownictwie, należy:
— wydać odpowiednie przepisy techniczne i akty prawne
regulujące obsługę geodezyjną budownictwa i inne zanie
dbane zagadnienia geodezyjnego procesu inwestycyjnego;
— prowadzić pracę sprawnie w ścisłym dostosowaniu do
harmonogramu budowy, aby nie opóźnić terminu robót;
— zaopatrzyć się w środki transportu i w nowoczesny
sprzęt usprawniający pracę i zapewniający wymaganą pre
cyzję robót;
— pogłębić badania naukowe z dziedziny geodezji budow
lanej i śledzić rozwój tej dziedziny wiedzy w świecie, a
uzyskane osiągnięcia wprowadzać natychmiast do pro
dukcji;
— informować i szkolić kadrę geodezyjną z jednostek
resortowej służby geodezyjnej budownictwa o najnowszych
osiągnięciach w zakresie obsługi geodezyjnej budownictwa
i przemysłu materiałów budowlanych;
— zapewnić stałą gotowość do natychmiastowej obsługi
geodezyjnej, nawet na wezwanie telefoniczne;
— uwzględniać w projektowaniu w większym niż dotych
czas stopniu wykonywanie geodezyjnych pomiarów prze
mieszczeń i odkształceń realizowanych obiektów budowlanych ;
— z odpowiednim wyprzedzeniem zgłaszać potrzeby w
zakresie obsługi geodezyjnej prac budowlano-montażowych.
Sprawną, szybką i na wysokim poziomie technicznym
obsługę geodezyjną budownictwa powinny wykonywać
przede wszystkim wyspecjalizowane jednostki resortowej
służby geodezyjnej, głównie przedsiębiorstwo resortowe
„Geoprojekt”, którego pracownicy, dobrze wyszkoleni i za
opatrzeni w nowoczesny sprzęt, będą jednocześnie mieli
praktyczne doświadczenie w zakresie prac geodezyjnych
do potrzeb budownictwa i przemysłu materiałów budo
wlanych.
Na zakończenie należy podkreślić wielkie zaangażowanie
wszystkich pracowników służby geodezyjnej resortu i twór
czy wysiłek włożony w realizację uchwał VI i VII Zjazdu
Partii, obejmujących całość zadań bodownictwa, w tym
również budownictwa mieszkaniowego.

Fragment sufitu w pałacu w Rysiewlcach koło Opola. Opracowanie wykonane w Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie
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Funkcjonowanie terenowej służby geodezyjnej w kraju

1. Wstęp
Jednym z podstawowych wniosków organizacyjnych
Programu rozwoju gedoezji i kartografii, opracowanego
przez Zespół Ekspertów KC PZPR, było odzielenie admini
stracji geodezyjnej od produkcji. Reorganizację tę zapo
czątkowano już w 1978 roku. Okazją do dalszego dosko
nalenia działalności służby geodezyjnej była wprowadzona
w dniu 1 czerwca 1975 roku reforma podziału administra
cyjnego kraju. Tematem opracowania jest funkcjonowanie
terenowej służby koordynacyjno-nadzorczej, dawniej zwa
nej administracją geodezyjną, tworzonej właśnie w nowym
układzie organizacyjnym. Koncepcja organizacji tej służby
jest następująca:
— wojewodowie realizują zadania z zakresu geodezji
i kartografii przy pomocy głównych geodetów województw;
— prezydenci i naczelnicy miast — przy pomocy geode
tów miejskich;
— naczelnicy gmin — przy pomocy geodetów gminnych;
— dla miast i gmin mających wspólną radę narodową
można tworzyć zintegrowane stanowiska geodety miasta
i gminy;
.
— w wypadku niewielkiej liczby spraw z zakresu geo
dezji w poszczególnych gminach, jeden geodeta może objąć
działaniem dwie lub trzy sąsiednie gminy.
Uchwała Sejmu z dnia 28 maja 1975 roku o dwustopnio
wym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie
ustawy o radach narodowych, ustalającej, że terenowymi
organami administracji państwowej są wojewodowie, pre
zydencji i naczelnicy miast oraz naczelnicy gmin, dała mo
żliwość innego międzyresortowego spojrzenia na służby pod
ległe tym organom. Resorty natomiast mają prawo kiero
wania działalnością iednostek terenowych w zakresie spraw
należących do ich kompetencji. Zgodnie z porozumieniem
dwu ministrów 7 dnia 6 X 1975 roku. Główny Urząd Geo
dezji i Kartografii kieruje geodezyjno-kartograficzną dzia
łalnością podstawowa, a Ministerstwo Rolnictwa — działal
nością geodezyjną związana z gospodarka ziemią.
Podstawą tworzenia i działania wojewódzkich biur geode
zji i kartografii, kierowanych przez głównych geodetów
województw, oraz stanowisk (biur) geodetów miejskich są:
— rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 Iipca 1975 ro
ku w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra Ad
ministracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska;
— model organizacyjny przedstawiony wojewodom w pi
śmie prezesa GUGiK z dnia 23 czerwca 1975 roku;
— rozporządzenie prezesa Radv Ministrów z dnia 15 sier
pnia 1977 roku w sprawie określenia rodzajów spraw nale-'
żących do administracji państwowej, które z upoważnienia
terenowych organów administracji państwowej moga załat
wiać kierownicy terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw,
zakładów i instytucji. Rozporządzenie to daje możność udzie
lania pełnomocnictw głównym geodetom województw oraz
geodetom miejskim.
Podstaλvg tworzenia stanowisk geodetów gminnych są:
— uchwałą nr 122/75 Rady Ministrów z dnia 10 Iipca 1975
roku w sprawie utworzenia wojewódzkich biur geodezji
i terenów rolnych, zobowiązującą wojewodów do zapewnie
nia zatrudnienia w urzędach terenowych organów admini
stracji państwowej stopnia podstawowego pracowników ds.
gospodarki ziemią oraz geodezji, ewidencji gruntów, roz
graniczeń i podziału nieruchomości rolnych:
— zarządzenie -nr 136 ministra Rolnictwa z dnia 15 Iipca
1975 roku w sprawie zasad udzielania pomocy terenowym
organom administracji państwowej oraz wojewódzkim biu
rom geodezji i terenów rolnych, mówiące, że na utworzenie
stanowisk geodetów oraz stanowiska inspektorów ds. go
spodarki ziemia w gminach należy przeznaczyć etaty i fun
dusz płac byłych wojewódzkich i powiatowych biur geodezji
i urządzeń rolnych;
— pismo ministra Administracii, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska i ministra Rolnictwa z dnia 10 wrze
śnia 1976 roku, skierowane do wojewodów, ustalające ra
mowy zakres działania geodetów gminnych, to jest bie
żące prowadzenie ewidencji gruntów, rozgraniczenia i po
działu nieruchomości, udział w prowadzeniu mapy zasadni
czej kraju oraz inwentaryzacji uzbrojenia terenu, wykony
wanie podstawowej dokumentacji geodezyjne j do celów
prawnych, projektowych i realizacji inwestycji, udział w

przygotowaniu wiejskich terenów budowlanych, prowadzę-·
nie nazewnictwa ulic, numeracji porządkowej nieruchomości
oraz ochrona i konserwacja znaków geodezyjnych. W piś
mie ministrowie zalecili tworzenie stanowisk geodetów
gminnych sukcesywnie, zgodnie z potrzebami, z tym że za
kończenie akcji powinno nastąpić w ciągu 2 lat, to jest do
roku 1978.
Niezależnie od wymienionych przepisów i zaleceń, spra
wa geodety w gminie jest przedmiotem dalszych dyskusji
i rozważań. Malkontenci zgłaszają zastrzeżenia, kierując się
najczęściej subiektywnymi racjami. Większość wypowiedzi
przedstawicieli władz terenowych, organizacji społecznych,
ą także geodetów gminnych potwierdza słuszność podjętych
decyzji, postulując wydanie dalszych szczegółowych przepi
sów w tym zakresie.
Biorąc udział w powszechnym przeglądzie gmin w 1976
roku jako pełnomocnik Centralnego Zespołu, nie spotkałem
naczelnika gminy, który by nie wymienił geodety jako naj
niezbędniejszego fachowca w urzędzie, na pierwszym lub
drugim miejscu po prawniku. Koledzy obsługujący inne
województwa potwierdzili te opinie. W ocenie wyników
powszechnego przeglądu gmin, w którym wymieniono szereg
nieprawidłowości związanych z brakiem geodetów, wnio
skowano wydanie specjalnej uchwały Rady Ministrów na
omawiany temat oraz przyspieszenie obsadzania tych sta
nowisk.
Temat ten był także przedmiotem dyskusji na XXVI Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich w ma
ju 1977 roku w Rzeszowie. W uchwale Zjazdu znalazł się
wmiosek o następującej treści: XXVI Zjazd SGP podziela
ideę organizacji jednoosobowego stanowiska lub biura geo
dety gminnego, zdolnego do realizacji wszystkich zadań z
dziedziny geodezji na rzecz gminy, z uwzględnieniem po
trzeb obecnych i perspektywicznych...
Dla kontynuacji dyskusji zjazdowej Zarząd GloAvny SGP
zorganizował w dniu 2 czerwca 1977 roku w WarszaAAde se
minarium na temat: Geodeta w gminie. Na przykładzie wo
jewództwa stołecznego WarszaAvskiego, któde zrealizoAvało
zalecenia uchwały nr 122/75 natychmiast po jej Avydaniu,
omówiono rolę geodety gminnego oraz zakres jego działa
nia. Mimo szczegółowego wprowadzenia w temat, nad któ
rym dyskutowano już w 1973 roku, a więc przed czterema
laty, i, jak wspomniałem, podjęto już szereg decyzji, nie
którzy uczestnicy obrad gotowi byli rozważać spraAvę od
początku. Na szczęście większość uczestników spotkania
potraktowała spraAvę w sposób poważny i racjonalny, pod
nosząc wiele istotnych zagadnień i podając propozycje, któ
re usprawniają działalność geodety gminnego i przyspieszą
obsadzenie wszystkich gmin. Geodeci gminni, uczestniczący
w tym spotkaniu, mówili o swojej pracy, podkreślając ran
gę tych stanowisk, potrzebę ich utrzymywania oraz ocenia
jąc pozytywnie naczelników, którym podlegają.

2. Podstawowe zadania służby koordynacyjno-nadzoroiej
2.1. Stopień wojewódzki

Wojewódzkie biura geodezji i kartografii wykonują za
dania w zakresie:
1) prowadzenia ogólnej polityki w sprawach geodezji i
kartografii na terenie województwa;
2) inicjoAvania planowania i koordynacji zadań geodezyj
no-kartograficznych związanych z działalnością gospodarczą
Avojewodztwa;
3) opracowanie Avojewodzkich programów zakładania
i aktualizacji mapy zasadniczej, inwentaryzacji uzbrojonego
terenu, ewidencji gruntów oraz SpraAvowania nadzoru nad
ich realizacją;
4) OpiniOAvanie projektów nowych aktów normatywnych
oraz kontroli prawidłowości stosowania wydanych przepi
sów;
5) zlecania i odbioru opracowań geodezyjnych i karto
graficznych z kredytów budżetu terenowego;
6) nadzoru nad geodezyjnym przygotowaniem terenów pod
budownictwo jednorodzinne i zagrodowe;
7) kontroli prowadzenia ośrodków dokumentacji (składnic)
geodezyjno-kartograficznych;
8) nadzoru nad ochroną i konserwacją znaków geodezyj
nych;
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9) załatwiania spraw i wydawania decyzji administracji
państwowej drugiej instancji w zakresie zagadnień powie
rzonych przez wojewodę;
10) nadzoru nad działalnością służby geodezyjnej stopnia
podstawowego;
11) kontroli działalności jednostek wykonawstwa geode
zyjno-kartograficznego ;
12) prowadzenia postępowania pojednawczego w sprawach
spornych pomiędzy jednostkami zamawiającymi a wyko
nawcami robót;
’ 13) wydawania pozwoleń osobom fizycznym i prawnym
na wykonywanie robót geodezyjno-kartograficznych.
2.2. Stopień podstawowy

Na stanowiskach (biurach) geodetów miejskich są wyko
nywane zadania w zakresie:
1) wnioskowania potrzeb na roboty geodezyjno-kartogra
ficzne;
2) sprawowania nadzoru nad realizacją podstawowych za
dań z zakresu obsługi miast, dotyczących w szczególności:
a) konserwacji i ochrony znaków geodezyjnych;
b) utrzymania w aktualności mapy zasadniczej;
c) ewidencji gruntów oraz sporządzania rocznych wyka
zów gruntów;
d) inwentaryzacji uzbrojenia terenu;
e) tyczenia i pomiarów powykonawczych budowli;
f) sporządzania opracowań geodezyjnych do potrzeb uwła
szczeń;
3) udziału przy bieżącej aktualizacji mapy zasadniczej
(tyczenie i pomiary powykonawcze pojedynczych budowli);
4) prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów oraz
wykonywania wyrysów i wyciągów z ewidencji;
5) udziału przy opracowaniu i realizacji planów zagospo
darowania przestrzennego, szczególnie terenów pod budo
wnictwo jednorodzinne i zagrodowe;
6) prowadzenia nazewnictwa ulic i numeracji porządko
wej .nieruchomości oraz ewidencji przebiegu granic i po
wierzchni jednostek oodziału administracyjnego;
7) zlecania i odbioru robót geodezyjno-kartograficznych
z kredytów urzędów miejskich;
8) wydawania decyzji administracji naństwowej I instan
cji na podstawie upoważnień naczelników miast;
9) prowadzenia zestawu map tematycznych dotyczących
podstawowych zagadnień gospodarczych i społecznych:
10) wykonywania drobnych prac geodezyjnych do potrzeb
urzędu;
11) prowadzenie zestawu kopii map i innych dokumentów
geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do bieżącej dzia
łalności.
Proponowany zestaw zadań dla geodetów gminnych:
1) prowadzenie ewidencji gruntów oraz wykonjrwanie
okresowj’ch bilansów i zestawień danych objętych ewiden
cja gruntów;
2) wnioskowanie potrzeb w zakresie robót geodezyjnych
i kartograficznych w:
a) planowaniu przestrzennym;
b) zaopatrzeniu wsi w wodę;
c) melioracjach wodnych;
d) budownictwie wiejskim;
e) elektryfikacji wsi;
f) scalaniu i wymianie gruntów;
g) przy sprzedaży państwowych nieruchomości oraz dzia
łek budowlanych (budownictwo mieszkaniowe, zagrodowe
i letniskowe);
h) przy przymusowym wykupie nieruchomości i gospo
darstw rolnych;
i) przj' przejmowaniu gospodarstw za rentę;
i) rekultywacji gruntów;
3) nadzór nad ochroną i konserwacją znaków geodezyj
nych oraz zgłaszanie potrzeb w zakresie odtwarzania zna
ków;
4) nadzór nad wykonaniem, a następnie prowadzeniem
mapy zasadniczej (prowadzenie odpowiednich map przeglą
dowych i nanoszenie na nie zmian niezbędnych do aktuali
zowania przez OPGK opracowanej mapy zasadniczej);
5) udział przy bieżącej aktualizacji rrfapy zasadniczej (ty
czenie i pomiary powykonawcze pojedynczych budowli);
6) wykonywanie do potrzeb urzędu gminy drobnych prac
geodezyjnych, niezbędnych do realizacji zadań wymienionych
w punkcie 2, w formie pomiarów, wyrysów, szkiców, wy
ciągów i odpisów z map i innych dokumentów będących
w dyspozycji urzędu gminy i innych jednostek;
7) zapewnienie wykonawstwa, rezerwowanie mocy przero
bowej oraz zlecanie robót geodezyjnych innym jednostkom
do potrzeb urzędu gminy;
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8) nadzór oraz odbiór robót geodezyjnych i kartograficz
nych zlecanych z budżetu urzędu gminy;
9) zaopatrywanie w mapy i dane geodezyjne niezbędne
w działalności:
a) naczelnika gminy;
b) biura urzędu gminy;
c) gminnej służby rolnej;
d) innych jednostek koordynowanych przez naczelnika
gminy;
10) prowadzenie dla naczelnika gminy zestawu niezbęd
nych map tematycznych dotyczących stosunków własnościo
wych, prawidłowego zagospodarowania ziemi, budownictwa,
uzbrojenia terenu itp.;
11) wykonywanie drobnych robót geodezyjnych na zamó
wienie stron, szczególnie dotyczących przejmowania gospo
darstw rolnych oraz budownictwa wiejskiego;
12) wydawania z upoważnienia, w imieniu naczelnika
gminy, decyzji w zakresie spraw administracji państwowej
I instancji;
13) prowadzenie podręcznego zasobu materiałów geode
zyjno-kartograficznych ;
14) wykonywanie innych prac z zakresu geodezji i kar
tografii na polecenie naczelnika gminy.

J

3. Aktualny stan organizacji służby geodezyjnej
Wojewódzkie biura geodezji i kartografii w 46 wojewódz
twach i równe im rangą biura głównych geodetów miast:
Warszawy, Krakowa i Łodzi powołano zarządzeniami wo
jewodów tuż po reformie, a więc w drugiej połowie 1975
roku. Biura te zatrudniają średnio 4—6 osób. Obecnie we
wszystkich województwach pracuje 288 osób. Przyjęto za
sadę, że jednostki te, niewielkie liczebnie, będą zatrudniać
wysokiej klasy specjalistów, sprawujących funkcje koordynacyjno-nadzorcze nad wszystkimi organizacjami geodezyj
nymi w województwie. Przewiduje się niewielki wzrost li
czebny tych biur, z tym że konieczne jest podniesienie ja
kości pracy w najbliższych latach.
Gorsza sytuacja jest na stopniu podstawowym. Prowa
dząc bardzo oszczędną gospodarkę kadrową założono, że w
150 dużych miastach potrzeba średnio po 3 geodetów, a w
pozostałych 649 — po jednym. Obecny stan zatrudnienia,
wynoszący 750 pracowników, nie zaspokaja więc ustalonych
minimalnych potrzeb. Uznając konieczność utworzenia w
każdym mieście (jest ich 799) stanowiska lub biura geodety
miejskiego, wojewodowie powołali na okres przejściowy
(do chwili uzyskania potrzebnej liczby etatów) w szeregu
województwach rejonowe biura geodetów miejskich, obsłu
gujące w najniezbędniejszym zakresie po 2—3 miasta.
Przyjmuje się, że miejska służba geodezyjna docelowy
stan organizacyjny osiągnie w okresie najbliższych 2 lat.
Jeszcze większe zaległości występują w gminach. W 2070
gminach obecnie zatrudnia się na stałe w urzędach gmin
582 geodetów. Akcję obsadzania geodetów gminnych zakoń
czyły następujące województwa: stołeczne warszawskie,
krakowskie, łódzkie, rzeszowskie, tarnobrzeskie, przemyskie,
tarnowskie. Do zakończenia acji zbliżają się wojewódz- ·
twa: kieleckie, lubelskie, bialskopodlaskie i elbląskie. W 12
województwach nie rozpoczęto jeszcze realizacji uchwały
nr 122/75.
Jak już wspomniałem, minister Administracji, Gospodar
ki Terenowej i Ochrony Środowiska i minister Rolnictwa
w piśmie z dnia 10 września 1976 roku ustalili termin za
kończenia akcji do 1978 roku. Obserwując przygotowania
poszczególnych województw, można mieć pewność, że w
większości terminu tego dotrzymają. Tym bardziej, że dnia
15 października 1977 r. minister Pracy, Płac i Spraw So
cjalnych zarządzeniem nr 21, wydanym w porozumieniu
z ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochro
ny Środowiska, uzupełnił tabelę stanowisk, kwalifikacji
i zaszeregowania pracowników gminnej służby rolnej (sta
nowiącą załącznik do uchwały nr 219 Rady Ministrów z 18
listopada 1975 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowni
ków terenowych organów administracji państwowej) między
innymi stanowiskiem geodety.
Jak z tego wynika, reorganizacja terenowej służby geo
dezyjnej w kraju trwa i należy mieć nadzieję, że po prze
zwyciężeniu chwilowych trudności będzie zakończona w
<>kresie najbliższych 2 lat.

4. Dotychczasowe osiągnięcia
okres

oraz zadania

na najbliższy

Dzięki operatywności i zaangażowaniu w okresie 2-letniej
działalności terenowa służba geodezyjna wykonała szereg
historycznych opracowań w układzie gmin, miast i woje
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wództw, które pozwoliły Głównemu Urzędowi Geodezji
i Kartografii na przygotowanie programów lub analiz oraz
wniosków do dalszego działania w skali kraju. Do najpo
ważniejszych z nich należą:
— opracowanie w nowym podziale administracyjnym wo
jewództw programu założenia i modernizacji mapy zasad
niczej kraju;
— analiza stanu istniejącego oraz program modernizacji
ewidencji gruntów w miastach w podsystemie informatycz
nym;
— analiza stanu oraz zamierzenia w zakresie inwentary
zacji uzbrojenia terenu na obszarze całego kraju;
— udział w przygotowaniu wojewódzkich programów bu
downictwa jednorodzinnego i zagrodowego;
— sporządzenie map granic jednostek nowego podziału
administracyjnego kraju;
— uporządkowanie nazewmictwa ulic i numeracji porząd
kowej nieruchomości, niezbędnych do poprowadzenia w 1978
roku Narodowego Spisu Powszechnego;
— opracowanie programów zakończenia uwłaszczeń w
miastach;
— w szeregu województwach przygotowano wojewódzkie
programy rozwoju geodezji i kartografii;
poważne osiągnięcia należy także odnotować w zakre
sie rozwoju szkolnictwa geodezyjnego;
— w ostatnim okresie w GUGiK, korzystając z sugestii
z poszczególnych województw, opracowano zasady organi
zacyjne dotyczące aktualizacji mapy zasadniczej, z określe
niem udziału w tych pracach geodety miejskiego i gmin
nego;
— w wielu województwach przygotowano i wydano za
rządzenia wojewodów dotyczące zespołów uzgadniania do
kumentacji, inwentaryzacji uzbrojenia terenu, aktualizacji
mapy zasadniczej itp.
Wszystkie opracowania przygotowano załatwiając równo
cześnie dziesiątki bieżących spraw.
W najbliższych latach uwaga terenowej służby geodezyj
nej będzie skupiona na:
— realizacji przy pomocy jednostek wykonawczych opra
cowanych programów dotyczących mapy zasadniczej, nowo

Inź. ZYGMUNT ORZECHOWSKI
Warszawa

1. Wstęp

5. Podsumowanie
Z Przedstaiwionego zakresu zadań terenowej służby geo
dezyjnej, dotychczas wydanych przepisów oraz wyników
2-letniej działalności wyciągnięto podane niżej wnioski.
1. Dla usprawnienia działalności gospodarczej i admini
stracyjnej konieczne jest zatrudnienie geodetów we wszy
stkich jednostkach administracji państwowej stopnia pod
stawowego.
2. Nie wytrzymują krytyki propozycje zatrudnienia w
gminie pracowników z wykształceniem niegeodezyjnym do
prowadzenia spraw geodezyjnych, gdyż osoby takie nie mo
gą nawet prowadzić ewidencji gruntów w pełnym zakresie,
nie mówiąc o innych czynnościach, które oprócz wykształ
cenia geodezyjnego wymagają wieloletniej praktyki zawo
dowej.
3. W organizacji urzędu gminy kształtuje się model gmin
nej służby technicznej, w której poza inspektorem ds. bu
downictwa i meliorantem nie może zabraknąć geodety.
Urząd gminy bez takiej służby, pracującej na miejscu w
terenie, nigdy nie spełni zadań, jakie mu postawiano.
4. Należy mieć nadzieję, że wielu kolegów geodetów z
dużą praktyką zainteresuje się pracą na tych stanowiskach,
gdzie trzeba być doskonałym geodetą, prawnikiem, admini
*
stratorem,
a także organizatorem.

Zagadnienie powierzchni wyrównawczej w ewidencji gruntów
·

Zgodnie z postanowieniem artykułu 11 dekretu z dnia
2 lutego 1955 roku o ewidencji gruntów i budynków (Dz.
U. nr 6, ροζ 32) terenowa administracja geodezyjna spo
rządza corocznie wykazy gruntów poszczególnych jednostek
ewidencyjnych według stanu na 31 grudnia, z nich zaś —
wykazy wojewódzkie. Z kolei Główny Urząd Geodezji i Kar
tografii na podstawde wojewódzkich wykazów sporządza
państwowy wykaz gruntowy

«

czesnego modelu ewidencji gruntów, inwentaryzacji uzbro
jenia terenu, uwłaszczeń oraz budownictwa jednorodzinne
go i zagrodowego;
— wprowadzaniu zasad aktualizacji mąpy zasadniczej, tak
aby każda nowo założona mapa była od razu na bieżąco
■aktualizowana;
— bieżącym wprowadzeniu ewidencji gruntów;
— ustaleniu i wprowadzeniu systemu ochrony oraz kon
serwacji znaków geodezyjnych;
— doprowadzeniu do realizacji programów rozwoju geo
dezji i kartografii w poszczególnych województwach;
— bieżącej obsłudze inwestorów państwowych oraz osób
prywatnych w zakresie map do celów projektowych oraz
działań formalnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
dokumentacji do przejmowania i zagospodarowania ziemi.

Wspomniana tu jednostka ewidencyjna pokrywa się z
obszarem gruntów zawartych w granicach podstawowej jed
nostki podziału administracyjno-gospodarczego kraju [1],
Talkimi podstawowymi jednostkami są obecnie gminy, mia
sta i dzielnice większych miast, bowiem po wprowadzeniu
w życie z dniem 1 stycznia 1973 roku ustawy z dnia 29
listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy
o radach narodowych (Dz. U. nr 49, poz. 312) przestał obo
wiązywać dotychczasowy podział terenów wiejskich na gro
mady i osiedla. Według stanu na koniec 1976 roku w Polsce
było 2128 gmin, 808 miast i 21 dzielnic większych miast
(Kraków, Łódź, Warszawa i Wrocław) [2].
Powierzchnie podstawowych jednostek podziału admini
stracyjnego są aktualizowane zgodnie z aktami prawnymi
na bieżąco, według specjalnej dokumentacji zwanej ope
ratem granic i powierzchni jednostek administracyjnych.
Operat ten założono podług przepisów zarządzenia nr 185
ministrów Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej oraz Spraw
Wewnętrznych z dnia 27 listopada 1969 roku w sprawie
aktualizacji operatu granic i powierzchni jednostek admi
nistracyjnych (Dz. Urz. Min. Rolnictwa nr 14, poz. 141).

Przedstawia on kartograficzne usytuowanie granic i służy
do obliczenia na jednolitym podkładzie mapowym w skali
1:25 000 powierzchni podstawowych jednostek podziału ad
ministracyjnego oraz do sporządzenia wykazów ogólnych
tych jednostek według stanu na dzień 1 stycznia każdego
roku. Z kolei powierzchnie te są danymi wyjściowymi do
sporządzenia ewidencyjnych wykazów gruntów. Powierzch
nie wyjściowe nazywamy w przepisach związkowych o ewi
dencji gruntów powierzchniami geodezyjnymi w odróżnie
niu .od powierzchni wynikowych, uzyskanych z sumowania
powierzchni wszystkich działek na całym obszarze poszcze
gólnej jednostki ewidencyjnej, a więc gminy, miasta lub
dzielnicy większego miasta [3].

2. Skąd się bierze powierzchnia wyrównawcza

Otóż powierzchnie ogólne wykazów gruntów poszczegól
nych jednostek ewidencyjnych i wykazów odpowiadają
cych im podstawowych jednostek podziału administracyjne
go państwa powinny być ze sobą zgodne, mimo że ich
wielkości są określane niezależnymi od siebie sposobami.
W prakytce jednak powierzchnie tych wykazów różnią się
między sobą. Powstałe stąd różnice, nazwane w ewidencji
gruntów powierzchniami wyrównawczymi, wpisuje się do
wykazów gruntów poszczególnych jednostek ewidencyjnych
z odpowiednim znakiem. Jeśli obowiązująca powierzchnia
jednostki podziału administracyjnego jest większa od wy
nikowej powierzchni ewidencyjnej wykazu gruntów, pow
stałą różnicę oznacza się znakiem plus jako przybytek i od
wrotnie — gdy powierzchnia obowiązująca jest mniejsza
od wynikowej powierzchni ewidencyjnej, różnicę tę ozna
cza się znakiem minus jako ubytek [3].
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Wielkość powierzchni wyrównawczej zależy od wielu przy
czyn. Zwrócę jednak uwagę czytelnika na dwie — bardziej
znaczące.
Jedna z nich to niejednolitość podkładów mapowych
wykorzystanych podczas zakładania ewidencji gruntów
jako mapy zastępcze; mają one służyć w ewidencji gruntów
tymczasowo, do momentu sporządzenia mapy zasadniczej,
opartej — jak wiadomo — na jednorodnej sieci punktów
państwowej osnowy geodezyjnej [4]. Zatem różnice po
wierzchniowe mają źródło w metodach dawnych pomia
rów, obliczeń geodezyjnych i sporządzania podkładu ma
powego.
Drugą przyczyną, również istotną w procesie powstawa
nia omawianej różnicy, było wprowadzenie do ewidencji
gruntów w 1970 roku nowej powierzchni Polski, skorygo
wanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii z do
tychczasowych 31 173 000 ha na 31 267 750 ha według naj
nowszych obliczeń z maja 1968 roku [5]. W miarę postępu
jącej wymiany zastępczych map ewidencyjnych, opraco
wanych na dawnych podkładach, na nowe — pochodne z
mapy (zasadniczej — wielkości powierzchni wyrównawczej
paszczAgólnych jednostek ewidencyjnych będzie maleć do
granicy praktycznego minimum. Obecnie różnica ta w ska
li kraju na dzień 31 grudnia 1976 roku (wynosi tylko 38 783
ha. Jest to więc niewątpliwy rezultat stopniowej wymiany
ewidencyjnych map zastępczych na nowe mapy, pochodne
z mapy zasadniczej. Proces likwidacji powierzchni wyrów
nawczej może być przyśpieszony przez zwiększenie tempa
prac nad wykonaniem mapy zasadniczej w skali 1:5000 [6].

dzić zrozumiałe zastrzeżenia, ɪze względu na brak -wymaga
nej kartometryczności. Dlatego spełniają one rolę przejś
ciowych map ewidencyjnych i będą wymienione na mapy
otrzymane z bezpośrednich nowych pomiarów lub z opracownej mapy zasadniczej tych terenów.
Do wymiany map zastępczych i uporządkowania w ewi
dencji gruntów stanu władania przyczyniają się walnie dwie
ustawy — z dnia 24 stycznia 1968 rouk o scalaniu i wy
mianie gruntów (Dz. U. nr 3, pcz. 13) oraz z dnia 26 paź
dziernika 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw
rolnych (Dz. U. nr 27, poz. 250), realizowane obecnie na
wielką skalę. Scaleniu i wymianie gruntów poddano, poczy
nając od 1968 roku, blisko 3 000 000 ha, natomiast w ciągu
5 lat uporządkowano własność prawie 3 100 000 gospodarstw
rolnych [9].
Zabiegi z zakresu ulepszania gospodarki ziemią wydatnie
wpływają na zlikwidowanie w ewidencji gruntów powierz
chni wyrównawczej. AIe czy zniknie ona zupełnie? Wydaje
się, że nie.
5. Czy zniknie powierzchnia wyrównawcza w świetle obec
nych przepisów

Żeby jednak odpowiedzieć na to pytanie w sposób ftecydowany, trzeba najpierw przypomnieć genezę powstania
obrębów i prześledzić zasadę prowadzenia operatu ewiden
cji gruntów.
Jak wiadomo, na każdy obręb jest założony osobny ope
rat ewidencyjny, składający się z map, ich matryc, rejes
trów, zestawień gruntów, spisów alfabetycznych, skorowi
3. Właściwość= powierzchni wyrównawczej w procesie
dzów działek oraz dokumentów uzasadniających wpisy do
wymiany map
rejestrów. Dla obrębu sporządza się również jego wykaz
gruntów według stanu na 31 grudnia, jednak — w prze
Powierzchni wyrównawczej jednostki ewidencyjnej (gmi ciwieństwie do wykazu gruntów jednostki ewidencyjnej —
ny, miasta, dzielnicy większego miasta), powstałej w wy bez powierzchni wyrównawczej. Aliści, według zasad pro
niku sukcesywnej wymiany ewidencyjnych map zastęp wadzenia ewidencji gruntów, wystąpi tu w ściśle określo
czych obrębów, nie należy rozrzucać na poszczególne ob nych warunkach swoistego rodzaju różnica powierzchniowa
ręby, wchodzące w skład jednostki. Określone na podsta o wielkościach zmiennych, narastających lub wzajemnie się
wie nowych pomiarów lub innych wystarczająco dokładnych redukujących, zależnie od znaku odchyłki, odniesionej do
metod powierzchnie obrębów są niepotrzebnie zniekształ ustalonej powierzchni obrębu lub do powierzchni określone
cane przez rozrzucanie poprawek. Z tego płynie wniosek, go kompleksu działek czy tylko do jednej działki. Są to tak
iż powierzchnia wyrównawcza każdej jednostki ewidencyj zwane ubytki i przybytki powstałe na obszarach poszcze
nej powinna automatycznie maleć na skutek postępującej gólnych obrębów w toku prowadzenia ewidencji gruntów.
wymiany zastępczych map ewidencyjnych obrębów na no Z reguły są to powierzchnie niewielkie obszarowo, a źród
we, pochodne z mapy zasadniczej. Jest to jeden z tych łem ich powstawania są przede wszystkim pomiary uzu
najpoważniejszych warunków usprawniających prowadzenie pełniające. Chodzi tu oczywiście o różnice powstałe pomię
dzy powierzchniami działek otrzymanymi w rezultacie no
ewidencji gruntów.
W celu usprawnienia techniki zakładania i prowadzenia wego podziału uzupełniającego a powierzchniami tych dzia
ewidencji gruntów obszar jednostki ewidencyjnej podzie łek obowiązującymi w ewidencji gruntów. Jeśli te różnice
lono na obręby. Za obręb przyjęto powierzchnię gruntów nie przekraczają dopuszczalnych norm określonych w in
zawartych w granicach obszaru wiejskiego z przylegają-· strukcji B-IX — Pomiary uzupełniające i aktualizacja map
cymi do niego miejscowościami (przysiółkami) i innymi te i operatów (patrz też obwieszczenie prezesa Głównego Urzę
du Geodezji i Kartografii z dnia 25 września 1959 roku o
renami, na przykład leśnymi, pod wodami, nieużytkami itp.
Grunty innych wsi, stanowiące tak zwane enklawy, włą wprowadzeniu zmian do instrukcji B-IX — Monitor Polski
czono obszarowo do obwodnicy obrębu wsi, wewnątrz któ nr 87, poz. 467), należy przyjąć powierzchnię ewidencyjną jako
rej jest położona enklawa. Jest to słuszna zasada utrzy obowiązującą. Jednak w wypadku różnicy niedopuszczalnej in
mania ciągłości terytorialnego obszaru wsi. Zasada ta ma strukcja ustala, iż nową powierzchnię przyjmuje się do operatu
swoje uzasadnienie w kilku kolejnych przepisach prawnych, ewidencji gruntów zgodnie z przepisami o wprowadzeniu
które generalnie podporządkowały sprawy administracyj zmian, natomiast w wykazie zmian gruntowych pomiaru uzu
pełniającego należy tę błędną powierzchnię skorygować czer
nego podziału kraju [7],
Ze względu na dużą skalę map, jednostkę ewidencyjną wonym atramentem. Z kolei obowiązujące obecnie przepi
odpowiadającą miastu lub jego dzielnicy ,podzielono na sy o ewidencji gruntów w wypadkach takich przewidują
mniejsze obręby o powierzchni około 100 ha, zawarte w wydanie decyzji administracyjnej o sprostowaniu błędu.
granicach naturalnych, jak: drogi, wody, ulice, obejmujące Jednak wprowadzenie do ewidencji gruntów tego rodzaju
w całości bloki budowlane, w miarę możności o jednorod korekty powoduje zmianę powierzchni obrębu, a tym sa
nej zabudowie lub o podobnym zagospodarowaniu, a w mym rzutuje na powierzchnię wyrównawczą jednostki ewi
szczególnych wypadkach w granicach władania. Obrębem dencyjnej w wykazie grntów na 31, grudnia. Dlatego w
na obszarze miasta może być również teren gospodarstwa przyszłej nowelizacji przepisów o ewidencji gruntów [10]
leśnego lub obszaru wodnego, jak i dawny obszar wiejski proponuję wprowadzenie omówionej niżej zasady.
(albo jego część) włączony do danego miasta lub dziel
nicy.
, ,
6. Propozycja uregulowania zagadnienia powierzchni wy
Na obszarach państwowego gospodarstwa leśnego prze
równawczej
bieg granic obrębów w zasadzie pokrywa się z linią po
działu powierzchniowego, czyli z liniami oddziałowymi.
Jeżeli do sporządzenia obrębowego operatu ewidencji
Przecięcie zaś oddziału granicą obrębu może nastąpić tylko gruntów wykorzystano mapy o niewystarczającej kartome
w takim wypadku, gdy jest ona na tym odcinku równo<» tryczności, to w myśl stosowanych przepisów taki operat
cześnie granicą gminv, miasta lub województwa [8],
*podlega odnowieniu. Jednak zanim to odnowienie nastąpi,
otrzymaną z pomiaru uzupełniającego nową powierzchnię
działki (przekraczającą dozwoloną różnicę w porównaniu z
4. Co przyśpiesza likwidację powierzchni wyrównawczej
powierzchnią tej działki w operacie ewidencji gruntów) na
Powierzchnie ustalonych obrębów są obliczone na pod leży wprowadzić do operatu na podstawie skorygowanego
stawie nowych pomiarów lub przyjęte do ewidencji grun wykazu zmian gruntowych, zmieniając równocześnie ogólną
tów w okresie jej zakładania wprost z operatów katastral powierzchnię obrębu.
Natomiast jeżeli obrębowy operat ewidencji gruntów spo
nych. Te ostatnie, jeśli są pochodnymi z map separacyjnych
lub mokrodruków dawnych zdjęć stolikowych, mogą bu rządzono na podstawie dokumentacji pomiarowej (operatu
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scaleniowego) nawiązanej do obowiązującej sieci geodezyj
nej lub oparto na mapie zasadniczej, powierzchnia takiego
obrębu nie może ulec zmianie. W tej sytuacji nową po
wierzchnię działki, która po obliczeniu według wyników
poprawnego pomiaru uzupełniającego przekracza dozwoloną
odchyłkę w porównaniu z powierzchnią tej działki figuru
jącą w operacie ewidencji gruntów, wprowadza się do ope
ratu na podstawie skorygowanego wykazu zmian grunto
wych, lecz nie zmieniając ogólnej powierzchni obrębu.
Powstałe zaś różnice tak zwanych ubytków lub przybyt
ków należy odnotować z odpowiednim znakiem w oddziel
nym zestawieniu dla każdego obrębu, wykorzystując do te
go celu na przykład formularze rejestru pomiarowo-kla
syfikacyjnego.
Podczas okresowej kontroli ewidencji grpntów różnice
powierzchnioiwe, odnotowane w wykazie ubytków i przybytków, powinny być rozstrzygnięte drogą aktualizacji ca
łego kompleksu lub tylko grupy działek otaczających dział
kę, na której wykryto różnicę powierzchniową przekracza
jącą normy określone w instrukcji B-IX.
Jeśli zaś kontrolę terenową projektuje się w późniejszym
terminie, ze względu na jej okresowy charakter, do obrę
bowego wykazu gruntów według stanu na 31 grudnia na
leży wyprowadzić powierzchnię wyrównawczą z odpowied
nim znakiem. Ma to wpływ na powierzchnię wyrównaw
czą całej jednostki ewidencyjnej, a tym samym na wyka
zy wojewódzkie i na ogólny wykaz państwowy, zamyka
jący na dzień 31 grudnia sprawozdawczość roczną ewiden
cji gruntów.

Podczas nowelizacji przepisów o ewidencji sprawa ubyt
ków i przybytków powierzchniowych powinna być właści
wie potraktowana.
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Postępowanie w sprawach o uregulowanie własności gospodarstw rolnych w trybie administracyjnym
Część IV — Załatwianie przez administrację rolną spraw uwłaszczeniowych przekazanych przez sądy
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Stosownie do art. 14 ust 1 ustawy z dnia 26 X 1971 r.
o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. nr
27, poz. 250), jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy toczy się po
stępowanie sądowe dotyczące własności nieruchomości podle
gającej przepisom cytowanej ustawy, sąd zawiesi postępo
wanie, zawiadamiając o tym organ określony w art. ‘12
ust. 1 (obecnie naczelnika gminy). W tym wypadku organ
administracyjny obowiązany jest wszcząć z urzędu postę
powanie w sprawie nałiycia własności nieruchomości na
podstawie przepisów cytowanej ustawy. Z uwagi na szcze
gólny charakter uwłaszczenia, ustawodawca uznał, za po
trzebne szczególne unormowanie zawieszenia spraw toczących się 4 XI 1971 r., to jest w dniu wejścia w życie prze
pisów7 ustawy z 26 XI 1971 r. Przepis art. 14 ust. 1 cytowanej
ustawy ma na celu zapobieżenie komplikacjom, jakie mo
gły powstać w wypadku rozstrzygnięcia przez sąd sprawy
podlegającej przepisom ustawy. Należy podkreślić, że Sąd
Najwyższy wyjaśnił w uchwale z dnia 13 X 1972 r., że
przepisy art. 1,4 cytowanej ustawy, mówiące o zawieszeniu
postępowania dotyczącego własności nieruchomości, przez
analogię mają zastosowanie również do spraw, w których
postępowanie sądowe wszczęto po wejściu w życie cyto
wanej ustawy i nawet gdy możność wydania decyzji uwła` Szczeniowej odnosi się nie do strony procesowej (uczestni
ka postępowania), lecz do osoby trzeciej1>. Stanowisko Sądu
Najwyższego rozwiązało ostatecznie wątpliwości w tym
przedmiocie. Zawieszenie postępowania następuje na wnio
sek lub z urzędu, a dokonuje go sąd w którym toczy się spra
wa. Pnzepis art 14 ust. 1 cytowanej ustawy mówi o postę
powaniu sadowym. Określenia postępowanie sądowe użyto
') U.S.N. z dnia 13 X 1972 r. (O.S.N. 1973, z. 11, poz. 188).

w szerokim znaczeniu. Krzysztof Kołakowski przyj
muje, iż chodzi o każdy rodzaj i stadium postępowania
według przepisów kodeksu postępowania cywilnego, na
przykład postępowania wszczętego na skutek pozwu lub
wniosku, skargi na czynności komornika, powództwa przeCiwegzekucyjnego prowadzonego na skutek wznowienia po
stępowania prowadzonego zarówno w I, jak i II instancji,
albo na skutek wniesienia rewizji nadzwyczajnej2>.
Dyspozycja przepisu art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy mó
wi także o postępowaniu sądowym dotyczącym własności
nieruchomości podlegającej przepisom ustawy. Sformułowa
nie to wskazuje, iż chodzi niewątpliwie o nieruchomości
w rozumieniu cytowanej ustawy. Zatem zawieszeniu pod
lega postępowanie sądowe w sprawie o własność nieru
chomości, bez względu na jej charakter użytkowy (postę
powanie dotyczące gruntu ornego, sadu, łąki, nieużytku,
lasu), bez wzgkędu na obszar (0,10 ha, 2 ha, 0,80 ha) oraz
miejsce położenia (wieś, miasto). Sądy słusznie zawieszają
postępowanie, nawet jeśli tylko część gospodarstwa rolnego
podlega uwłaszczeniu3>. Należy zaznaczyć, że pojęcie nieru
chomości w rozumieniu ustawy obejmuje także jej- idealną
część.
Przepis art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy mówi także o po
stępowaniu sądowym w sprawach dotyczących Wlasnoici
nieruchomości. Dyspozycja tego przepisu nie zawiera jed
nak bliższych wskazań, jakiego rodzaju sprawy dotyczące
Por. K. Kołakowski — Wybrane zagadnienia na tle usta
wy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Zeszyty ProLlemowo-Analityczne Ministerstwa Sprawiedliwości nr 25 z 1972 r.,
s. 34).
’) Por. materiały z konferencji w Popowie w dniach 7—9 II 1972 r.,
część II, s. 2.
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własności nieruchomości podlegają zawieszeniu, co jest nie
obojętne taikże dla organów administracji państwowej, rea
lizujących przepisy ustawy. Przyjęte określenie jest zbyt
szerokie, dlatego trudno ustalić rzeczowy zakres tej tema
tyki4>. Słusznie twierdzi St. Breye r5>, że do tego rodzaju
spraw należy zaliczyć przede wszystkim sprawy Windyfcacyjne, o ochronę własności, o stwierdzenie zasiedzenia, o
dział spadku i podział majątku wspólnego małżonków, spra
wy dotyczące realizacji roszczeń wynikających z umów
obligacyjnych6>, umów przedwstępnych, prawa odkupu
i pierwokupu oraz roszczeń z art. 151 i 231 k.c. Wylicze
nie to jest oczywiście niepełne. O zawieszeniu postępowa
nia sądowego decyduje to, czy przedmiot sporu sądowego
(nieruchomość) podlega działaniu cytowanej ustawy. Jest
to podstawowe kryterium stosowania art. 14 ust. 1 usta
wy. Zdaniem St. Breyera7> zawieszeniu podlega również po
stępowanie w sprawie o naruszenie posiadania, jeżeli oko
liczności wskazują, że pozwany nabył uprawnienia wyni
kające z cytowanej ustawy. W grę wchodzą, jego zdaniem,
również sprawy o zwrot nieruchomości stanowiących przed
miot dzierżawy, zwrot gruntów nabytych nieformalnie itp.
Zagadnienie, jako niezmiernie skomplikowane, znalazło wy
raz w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W uchwale z dnia
24 X 1972 r.8>. Sąd Najwyższy dał przekonywające uzasad
nienie, że zawieszeniu podlegają również sprawy o przeję
cie nieruchomości rolnej na własność państwa, za należ
ności scalane na podstawie ustawy z dnia 28 VI 1962 r.
(Dz. U. nr 17 z 1969 r., poz. 130), jeśli osoba trzecia spełnia
warunki konieczne do nabycia nieruchomości w trybie usta
wy z dnia 26 X 1971 r. Z uzasadnienia orzeczenia wynika,
że zawieszenie nie jest wyłączone, gdy osoba trzecia speł
nia warunki nabycia nieruchomości również na podstawie
art. 2 cytowanej ustawy. W kolejnej uchwale III-CZP 95/71
z dnia 21 I 1972 r. Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż nie
należy zawieszać postępowania o stwierdzenie zasiedzenia,
jeżeli materiał dowodowy wykazuje, iż nastąpiło ono przed
4 X 1971 r.9>.
Postępowanie sądowe powinno być także zawieszone, gdy
gospodarstwo spadkowe jest faktycznie podzielone i pod
lega uwłaszczeniu na zasadzie przepisów cytowanej ustawy.
Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 30 XII 1971 r.19> wy
jaśnił, że postępowanie o dział spadku podlega zawieszeniu
na zasadzie art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy, gdy wcho
dzące w skład spadku gospodarstwo rolne ma obszar po
niżej podstawowej normy obszarowej, a jest faktycznie
podzielone pomiędzy spadkobierców. Należy wspomnieć, że
dyspozycją art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy są objęte rów
nież sytuacje, w których tylko niektórzy spadkobiercy ob
jęli w posiadanie wydzielone części gospodarstwa za mil
czącą Iug dorozumianą zgodą pozostałych spadkobierców.
W uchwale z dnia 24 II 1972 r.11> Sąd Najwyższy podał
również, że postępowanie w sprawie podlega zawieszeniu,
jeżeli okoliczności sprawy wykazują możność nabycia przez
pozwanego z mocy prawa własności nieruchomości na pod
stawie art. 1 ust. 2 cytowanej ustawy. W uzasadnieniu
orzeczenia Sąd słusznie podkreślił, że kontynuowanie postę
powania mogłoby doprowadzić do wyroku ustalającego po
stronie powodów prawo własności, które w rzeczywistości
im nie przysługuje.
W kolejnej uchwale, podjętej w sprawie III-CZP 97∕711≡>,
Sąd Najwyższy orzekł, że jeśli rolnik przekazał synowi przed
dniem 4 XI 1971 r. nieruchomości wchodzące w skład gos
podarstwa rolnego w warunkach wskazujących na samo
istne posiadanie, to jest podstawa zawieszenia postępowania
w sprawie wszczętej przez spadkobierców rolnika o wyda
nie nieruchomtóci. W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyż
szy podkreślił, że w myśl art. 12 ustawy z 26 X 1971 r.
orzekanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia nierucho
mości przez samoistnego posiadacza należy do właściwoś
ci organów administracji państwowej.
‘) Por. J. Szaluchowicz — Zakres kognicji sądu na tle
ustawy z dnia 26 X 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw
rolnych. Palestra nr 1 z 1972 r.
Materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 7—9 II 1972 r.
w Popowie (Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru
Sądowego), część II, s. 1—2.
K. Kołakowski — op. Cit., s. 34.
,) St. Breyer — op. cit., s. 108.
·) Por. rozdz. I, s. 8.
ŋ St. Breyer — op. cit., s. 109.
>) U.S.N. IH-CZP 88/72 z dnia 24 X 1972 r. (O.S.N. nr 7—8, z 1973 r.,
poz. 122).
’) U.S.N. III-CZP 95/71 z dnia 21 1 1972 r. (O.S.N. nr 6 z 1972 r.,
poz. 107). Analogiczne stanowisko Sąd Najwyższy zajął w uchwale
III-CZP 98/71 z dnia 18II1972 r. (O.S.N. nr 7—8 z 1972 r., poz. 126).
■·) O.S.N. III-CZP 86/71 z dnia 30 XII1971 r. (O.S.N. nr 6 z 1972 r.,
poz. 103).
u) O.S.N. Z dnia 24II 1972 r. (III-CZP 3/72, poz. 128).
») UkN. III-CZP 97/71 z dnia 21 1 1972 r. (O.S.N. nr 7—8 z 1972 r.,
poz. 124).
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W toku realizacji przepisu art. 14 ust. 1 cytowanej usta
wy ujawniła się tendencja zróżnicowania oceny podstaw
zawieszenia postępowania zależnie od sposobu nabycia włas
ności nieruchomości (art. 1 ust. 1 lub ust. 2 ustawy). W
literaturze wyrażano pogląd, że gdy nabycie własności nie
ruchomości następuje z mocy prawa (art. 1 ust. 1 lub ust.
2 ustawy) lub gdy zachodzi wyłączenie takiej możliwości
art. 3 ustawy), sąd jest władny ocenić, czy ustawowe prze
słanki nabycia mają w sprawie zastosowanie, a zatem —
czy postępowanie sądowe ma być zawieszone, czy ma się
toczyć dalej18>. Natomiast gdy nabycie własności nierucho
mości następuje na podstawie art. 2 cytowanej ustawy, w
świetle wyrażonego poglądu możliwe jest kontynuowanie
postępowania sądowego bez zawieszenia na zasadzie art. 14
ust. 1 cytowanej ustawy, chyba że sąd uzyska wiadomość,
iż na wniosek strony lub z urzędu wszczęto postępowanie
administracyjne zmierzające do przekazania nieruchomości
na własność posiadacza. Podstawę zawieszenia stanowi wów
czas przepis art. 177 § 1 pkt. 3 k.p.c., a nie art. 14 ust. 1 cÿtowanej ustawy14>.
W myśl art. 12 cytowanej ustawy, orzekanie w sprawach
uwłaszczeniowych, zarówno na podstawie art. 1, jak i art. 2
ustawy, należy tylko do właścicieli organów administracji
państwowej. Przy rozpatrywaniu spraw organa te stosu
ją przepisy postępowania administracyjnego. Przepisy cy
towanej ustawy nie upoważniają sądów do rozstrzygania
drogą stanowczych ustaleń, czy ustawa (ar. 1 lub art. 2 usta
wy) ma zastosowanie do określonej nieruchomości. Sta
nowisko takie znajduje również oparcie w orzecznictwie
sądowym, w świetle którego nie do przyjęcia jest zawie
szanie przez sąd postępowania w każdym wypadku, bez
wnikania, czy nieruchomość podlega działaniu przepisów
ustawy15>. W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, przed
zawieszeniem postępowania sąd powinien ocenić, czy prze
pisy cytowanej ustaw mają zastosowanie w sprawie, zwra
cając uwagę zwłaszcza na stan faktycznnego posiadania.
Jeżeli z okoliczności sprawy wynika możność zastosowania
przepisów cytowanej ustawy, zawieszenie postępowania są
dowego jest niezbędne. Postępowanie powinno być jednak
kontynuowane, gdy z materiału dowodowego wynika, że
zastosowanie cytowanej ustawy w odniesieniu do przedmio
tu sporu jest wykluczone. Bezkrytyczne zawieszanie postę
powania prowadzi do nieuzasadnionego przewlekania po
stępowania sądowego. Wstępna ocena sądu co do celowości
zawieszania postępowania lub dalszego kontynuowania do
tyczy w równiej mierze sytuacji, gdy są podstawy do uwłaszczenia zarówno na zasadzie art. 1, jak i 2 cytowanej
ustawy. Obejmuje ona wypadki, w których w toku postę
powania sądowego okazało się, że postępowanie administra
cyjne już wszczęto. Jeżeli więc wstępna ocena sądu wykaże,
że istnieją w sprawie warunki do zastosowania przepisów
art. 1 lub 2 cytowanej ustawy, postępowanie sądowe powin
no być zawieszone16>. Przepis art. 14 ust. 1 cytowanej usta
wy nie uzależnia obowiązku zawieszenia toczącego się po
stępowania sądowego od tego, czy nabycie nieruchomości
ma nastąpić na podstawie art. 1 czy 2 cytowanej ustawy17>.
Podstawę zawieszenia postępowania sądowego w przed
miocie własności nieruchomości podlegającej przepisom ustawy stanowi cytowany przepis art. 14 ust. 1 omawianej
ustawy, chociaż w literaturze jest również inne spojrzenie
na zagadnienie18>. Należy przyjąć, że przepis art. 14 ust.
1 ustawy jest normą, która generalnie reguluje problema
tykę zawieszenia postępowania sądowego na tle przepisów
ustawy z 26 X 1971 r., a wszelkie wątpliwości co do kon
kurencji możliwych podstaw zawieszania postępowania są
rozstrzygane drogą autorytatywnej wykładni Sądu Najwyższego19>.
u)K. Kołakowski — op. cit., s. 35.
'*) Por. także K. Kołakowski — Zestawienie wątpliwości
przez sądy wojewódzkie na tle przepisów z dnia 26 X 1971 r. Mini
sterstwo Sprawiedliwości, 1972.
“) Zauważono, że w początkowym okresie sądy zawieszały po
stępowanie w wielu sprawach bez wnikania, czy ustawa ma za
stosowanie (por. także K. Kołakowski — op. cit., s. 37).
>·) Por. U.S.N. III-CZP 44/72 z dnia 18 VII 1972 r. (O.S.N. nr 12,
poz. 216).
·') Podobnie wypowiedział się przedstawiciel Ministerstwa Rolnic
twa na konferencji w Popowle.
β u) St. Breyer — op. cit., s. 109; jeżeli posiadacz zależny wy
stąpił z wnioskiem o uwłaszczenie, zawieszenie postępowania sądo
wego powinno nastąpić na mocy art. 177 § 1 pkt. 3 k.p.c. Autor
wypowiada się za przyjęciem takiej podstawy zawieszenia, gdy
toczy się już postępowanie administracyjne i gdy w grę wchodzi
nabycie z art. 2 cytowanej ustawy. Por. także K. Kołakowski
— op. cit., s. 36 i 40. Jeżeli posiadacz wystąpił z wnioskiem o uwłaszczenię, postępowanie sądowe w sprawie o ustalenie służebności
drogi koniecznej może być zawieszone, ale na zasadach ogólnych.
u) W uchwale III-CZP 44/72 z dnia 18 VII 1972 r. (O.S.N. nr 12
z 1972 r., poz. 216) Sąd Najwyższy orzekł, że w razie przedstawie
nia sądowi przez pozwanego w procesie o wydanie nieruchomości —
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Do zastosowania przez sąd przepisu art. 14 ust. 1 cyto
wanej ustawy wystarcza zatem ujawnienie w postępowaniu
sądowym okoliczności świadczących o występowaniu prze
słanek określanych w art. 1 lub 2 cytowanej ustawy. Skut
ki takiej oceny mogą być dwojakie — albo sąd zawiesi
postępowanie i zawiadomi o tym właściwy organ admini
stracji państwowej, albo postępowanie sądu będzie toczyć
się dalej. W każdej sprawne, w której zawieszono postępo
wanie sądowe, właściwy organ administracji państwowej
jest obowiązany wszcząć z urzędu postępowanie i załatwić
sprawę wydając decyzję. Stwierdzenie lub odmowa stwier
dzenia nabycia przez rolnika własności nieruchomości na
podstawie przepisów cytowanej ustawy następuje tylko dro
gą decyzji. Zawiadomienie strony o braku przesłanek do
uwłaszczenia jedynie pismem stanowi o wadliwości postępowania administracyjnego w tych sprawach.
Przepis art. 14 ust. 2 cytowanej ustawy daje sądowi moż
ność podjęcia postępowania zawieszonego, jeżeli w postę
powaniu administracyjnym Stwierdzonoi że nabycie na własność nie nastąpiło. Sąd podejmuje postępowanie zawieszone
na wniosek którejkolwiek ze stron, złożony w ciągu 3 lat
od daty podjęcia decyzji o postępowaniu administracyj
nym-0>. Istnieje zapatrywanie, że przepis art. 14 ust. 2 cy
towanej ustawy nie jest jedyną podstaw
*ą
umożliwiającą
podjęcie przez sąd postępowania zawieszonego na podstawie
art. 14 ust. 1 ustawy21>. W świetle tego poglądu nie jest
wyłączone podjęcie przez sąd z urzędu postępowania za
wieszonego na podstawie cytowanego art. 177 § 1 pkt. 3 k.p.c.
(przy art. 2 cytowanej ustawy). W świetle tego zapatrywa
nia możliwość taka wypływa z ogólnego sformułowania
przepisu art. 180 k.p.c., który umożliwia podjęcie postępo
wania z urzędu, gdy przyczyna zawieszenia nie istniała,
gdy zawieszenie postępowania oparto na błędzie co do sta
nu faktycznego lub błędzie co do prawa22>. Przytoczone za
patrywanie może jednak budzić zastrzeżenie w świetle wy
raźnego uregulowania zawartego w art 14 ust. 2 i 3 cy
towanej ustawy23>. Trafnie podniesiono, że przepis art. 14
ust. 3 ustawy przewiduje możność umorzenia postępowania
sądowego w dwu wypadkach, mianowicie w razie wyda
nia w postępowaniu administracyjnym decyzji pozytywnej
odnośnie do nieruchomości stanowiącej przedmiot sporu
sądowego albo gdy w postępowaniu administracyjnym
stwierdzono brak warunków do uwłaszczenia, a strona nie
złożyła w ustawowym terminie wniosku o podjęcie postę
powania zawieszonego24>. Pewne utrudnienia dla sądu wy
nikają z tego, że organa administracji państwowej nie ma
ją ustawowego obowiązku powiadamiania sądu o podję
tych decyzjach w sprawach przekazanych przez sąd do roz
strzygnięcia. Niektóre sądy z urzędu zasięgają informacji
co do wyniku postępowania administracyjnego. W przewa
żającej liczbie wpadków organa administracji państwowej
przekazują sądom niezbędne informacje (przesyłają kopie
podjętych decyzji lub zawiadamiają sądy o wyniku postę
powania odrębnymi pismami).
Na tle Stosoivania przepisów cytowanej ustawy dochodzi
niekiedy do sporu kompetencyjnego o właściwość między
organem administracji państwowej a sądami. Rozstrzygnię
cie takiego sporu wiąże się z trudnościami, bowiem zawar
ta w art. 20 k.p.a. delegacja do wydania ustawy określa
jącej zasady i tryb rozstrzygania sporów o właściwość
między organami administracji państwowej a sądami jest
dotychczas nie zrealizowana, a dyspozycja przepisu art. 14
nie zawiera odpowiednich zaleceń. Z przepisu art. 12 i 14
dowodu stwierdzającego wystąpienie do organu administracji pań
stwowej z wnioskiem o stwierdzenie nabycia własności nierucho
mości w trybie art. 2 cytowanej ustawy, sąd zawiesi postępowanie
na podstawie art. 177 § 1 pkt. 3 k.p.c., ponieważ toczy się już
postępowanie administracyjne.
") Podzielam pogląd K. Kołakowskiego — op. cit., s. 45.
Obliczanie terminu, poczynając od chwili zawieszenia postępowa
nia, jest ze szkodą dla stron, gdy uwzględnić faktyczne możliwości
załatwienia spraw w postępowaniu administracyjnym. Inaczej St.
Breyer — op. cit., s. 110. Zdaniem autora, 3-letni termin powi
nien liczyć się od daty zawieszenia postępowania. Por. także
O.S.N. III-CZP 87/75 z dnia 30X11 1975 (O.S.N. z. 6 Z 1976 r.).
n)K. Kołakowski — op. cit., s. 44.
β) Por. Komentarz k.p.c. (s. 303) i przytoczone tam orzecznictwo
Sądu Najwyższego.
:’) Sformułowanie dyspozycji tego przepisu wskazuje, że sąd podejmie postępowanie, gdy nabycie własności w trybie administra
cyjnym nie nastąpiło, ale tylko na wniosek strony złożony w ściśle
określonym czasie. Jeżeli strona nie zgłosi wniosku w terminie,
sąd umorzy postępowanie. Trafnie zauważono, że trzeba liczyć się
z tym, że powód może świadomie nie zgłosić wniosku w określo
nym terminie z tej przyczyny, że nie jest już zainteresowany uzy
skaniem rozstrzygnięcia sądowego o tytule własności nieruchomości
stanowiącej przedmiot postępowania administracyjnego (K. Koła
kowski— op. cit., s. 46).
s*) K. Kołakowski — op. cit., s. 46. Por. także K. Koła
kowski — op. cit., s. 47.

ust. 2 cytowanej ustawy wynika, ze jedynie organ admi
nistracji państwowej jest kompetentny do orzekania, czy
następuje uwwłaszczenie z mocy ustawy. Zatem spór nega
tywny, polegający na tym, ze oba wymienione organa
państwowe odstępują od rozpatrzenia sprawy, jest wyklu
czony. Natomiast może dojść do sporu pozytywnego, który
polega na tym, że oba organa państwowe (sąd i admini
stracji) uznają się za właściwe do rozstrzygnięcia o tytule
własności25*>. Sąd rozstrzyga o własności nieruchomości bez
zawieszania postępowania, uznawszy, że nie zachodzą wa
runki do uwłaszczenia, natomiast organ administracyjny
podejmie decyzję o uwłaszczeniu. Wymagane jest tu dzia
łanie rozsądne. Jeżeli sąd otrzyma wiadomość, że w spra
wie toczy się postępowanie administracyjne, nawet gdy jest
przeświadczony, że warunki uwłaszczenia nie zachodzą, po
winien zawiesić postępowanie. Gdy jednak sąd orzekł przed
podjęciem decyzji administracyjnej, organ administracji
państwowej powinien zawiesić postępowanie, a następnie,
o ile zachodzą warunki uwłaszczenia, wystąpić z urzędu
z rewizją o uchylenie podjętego postanowienia. Nie można
dopuścić, aby w tej samej sprawie zapadły dwa odmienne
rozstrzygnięcia o tytule własności (sądowe i administra
cyjne).
Kolejne zagadnienie dotyczy pozbawienia niektórych ty
tułów egzekucyjnych — skutków prawnych. Stosownie do
art. 14 ust. 4 cytowanej ustawy, w stosunku do rolników,
którzy nabyli własność nieruchomości na podstawie art. 1
i 2 cytowanej ustawy, nie wykonane tytuły egzekucyjne
zasądzające wydanie nieruchomości są pozbawione skutków
prawnych. Postępowanie egzekucyjne wszczęte podlega umorzeniu2β>. W praktyce dotyczy to sytuacji, gdy tytuł
wykonawczy27> już wydano, ale postępowania egzekucyj
nego nie wszczęto do dnia 4 XI 1971 r. lub gdy nie nastą
piło ono przed tą datą albo po tej dacie. Wyłania się wąt
pliwość — czy organ administracji państwowej powinien
wszcząć lub prowadzić do końca postępowanie administra
cyjne o nabycie własności, czy ma uzależnić dalsze działa
nie od uprzedniego ustosunkowania się sądu lub ko
mornika (jest organem egzekucyjnym) co do dalszego pro
wadzenia postępowania egzekucyjnego. W literaturze przy
jęto zapatrywanie, że umorzenie postępowania egzekucyj
nego wszczętego na podstawie tytułu wykonawczego, któ
rego źródłem jest tytuł egzekucyjny, będzie możliwe dopie
ro po wydaniu ostatecznej decyzji stwierdzającej nabycie
nieruchomości na zasadzie art. 1 lub art. 2 cytowanej usta
wy28>. Stanowisko zasługuje na przyjęcie. Nie wykonane ty
tuły egzekucyjne zasądzające wydanie nieruchomości są
pozbawione skutków prawnych jedynie w stosunku do tych
rolników, którzy nabyli własność nieruchomości na podsta
wie art. 1 ust. 2 cytowanej ustawy, a więc tych, którzy
otrzymali decyzję o uwłaszczeniu. Mogą to być decyzje sta
nowiące źródło powstania prawa własności z art. 2 cyto
wanej ustawy lub decyzje potwierdzające jedynie skutki
prawine płynące z ustawy (z art. 1). A zatem dłużnik za
sądzony o wydanie nieruchomości powinien przedłożyć w
postępowaniu egzekucyjnym prawomocną decyzję o nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 1 lub 2 cytowanej ustawy.
Sąd Najwyższy wyjaśnił w uchwale z dnia 16 X 1972 r., że
w tym Wjpadku podlegają umorzeniu również koszty pro
cesu29>. W literaturze podniesiono, że o tym, czy tytuł egze
kucyjny zachował skutki prawne, ocenia sąd przy nadaniu
tytułowi klauzuli wykonalności skargi na czynności komor
nika lub skargi na odmowne załatwienie przez komornika
wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. W
świetle tego poglądu może to uczynić także komornik, któ
remu przysługuje prawo zawieszania i umarzania postępo
wania egzekucyjnego (art. 818 i następnie kp.c.)s∙>. Umorze
nie postępowania egzekucyjnego następuje decyzją uwłasz
czeniową. Sprawy, w których toczy się postępowanie egze
“) W praktyce ujawniono takie wypadki.
s∙) Chociaż w art. 14 cytowanej ustawy jest mowa o postępo
waniu sądowym, to słusznie przyjmuje się, iż w ramach tego okre
ślenia należy uwzględnić postępowanie egzekucyjne (K. Koła
kowski — op. cit., s. 47). Por. także S. Siedlecki — Zarys
postępowania cywilnego, s. 327 — postępowanie egzekucyjne jest
też postępowaniem sądowym.
”) Tytuł wykonawczy jest to tytuł egzekucyjny (prawomocne
orzeczenie sądu, ugoda zawarta przed sądem, wyrok sądu polu
bownego lub ugoda zawarta przed takim sądem, inne orzeczenia
lub ugody, a także akt notarialny, w którym dłużnik poddał się
egzekucji, zaopatrzony w klauzulę wykonalności art. 776 i 777 k.p.c.).
») St. Breyer — op. cit., s. 110. K. Kołakowski — op.
cit., s. 49. Odmiennie J. Szachulowicz — Zakres kognlcft...
Palestra nr 1/72, s. 23 — w etapie postępowania egzekucyjnego do
wykładni ustawy powołany jest sąd. Pogląd trudny do przyjęcia.
«·) U.S.N. III-CZP 71/72 z dnia 16 X 1972 r.
“) K. Kołakowski — op. cit., s. 48; St. Breyer — op. cit.,
S. 110—111.
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kucyjne, powinny być zatem traktowane w sposób szcze
gólny w postępowaniu administracyjnym.
Trudne zagadnienie dotyczące wykonania tytułów egze
kucyjnych zasądzających wydanie nieruchomości było
przedmiotem orzeczeń Sądu Najwyższego31>. W uchwale z
dnia 26 X 1973 r. Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że dyspo
zycją z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 26 X 1971 r. o uregu
lowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. nr 27, poz.
259) nie są objęte tytuły egzekucyjne w postaci prawomoc
nych postanowień działowych nakazujących spadkobiercom
wzajemne wydanie nieruchomości przyznanych im w wy
niku dokonanego działu spadkowego gospodarstwa rolnego,
chociażby nie były wykonane przed dniem 4 XI 1971 r.
Natomiast w sprawie III-CZP 84/72 Sąd Najwyższy wy
jaśnił, że do postanowienia w sprawie o dział spadku lub
zniesienie współwłasności obejmującej gospodarstwo rolne,
które to postanowienie uprawomocniło się przed wejściem
w życie ustawy z 26 X 1971 r. o urgulowaniu własności
gospodarstw rolnych (Dz. U. nr 27, poz. 250) i które stano
wi tytuł egzekucyjny w stosunku do pozostałych spadko
bierców lub współwłaścicieli będących uczestnikami postę
powania co do wydania działek ziemi stanowiącej przed«fU.S.N. III-CZP 87/72 z dnia 26 X 1973 Γ. (O.S.N. nr 11, z 1973 T.,
poz. 192). U.S.N. w sprawie III-CZP 84/72 (nie publikowana).
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miot działu, art. 14 ust. 4 powołanej ustawy nie ma zaStosozaania. W powołanej uchwale z dnia 26 X 1973 r. Sąd
Najwyższy wyjaśnił, że z treści art. 1 ust. 1 cytowanej
ustawy wynika, że obejmuje ona te sytuacje, w których
w następstwie umowy przewidzianej w tym przepisie stan
prawny jest niezgodny ze stanem rzeczywistym. Sytuacja
taka nie zachodzi, gdy stan prawny nieruchomości określo
no w postępowaniu dotyczącym działu spadku lub znie
sienia współwłasności, które wydano po zawarciu nieformalej umowy o dział spadku i uprawomocniło się przed
dniem 4 XI 1971 r.
Podobnie kształtuje się, zdaniem Sądu Najwyższego, sy
tuacja prawna, gdy przed 4 XI 1971 r. zapadło prawomoc
ne postanowienie działowe, mimo braku nieformalnej umo
wy o dział lub zniesienie współwłasności, przy czym wy
stępowały różne przesłanki przewidziane w art. 1 ust. 2
cytowanej ustawy. Wydane postanowienie sądu znoszące
współwłasność lub dokonujące działu spadkowego uregu
lowało już przed wejściem w życie ustawy stan własności
współwłaścicieli lub spadkobierców. Skoro w omawianych
wypadkach nie mają zastosowania przepisy ustawy z
26 X 1971 r„ to wyłączone jest stosowanie art. 14 ust. 4 cy
towanej ustawy. Wydaje się, że Sąd Najwyższy w wymie
nionych wypadkach za mocno akcentuje względy społecz
no-gospodarcze.

Spostrzeżenia z obsługi budowy diewniauej hali sportowej

Politechnika Łódzka

1. Wstęp
System konstrukcyjno-montażawy DK jest oparty na ele
mentach ramowych z drewna klejonego, które pozwalają
montować bezpodporowe przekrycia hal o rozpiętości do
40 m, a w wypadku ram o kształcie tak zwanego kija ho
kejowego (rys. 1) nawet do 70 m. Jak dotychczas, konstruk
cje z drewna systemu DK są stosowane głównie przy wzno
szeniu obiektów budownictwa rolniczego (chlewnie, obory,
magazyny pasz), które wykorzystuje ramy nośne o sto
sunkowo niewielkich rozpiętościach [2], [3J.
Opracowanie omawia spostrzeżenia autorów z geodezyj
nej obsługi budowy hali sportowej o wymiarach 72×30 m,
wznoszonej z wykorzystaniem drewnianych elementów kon
strukcyjnych systemu DK. Wykorzystanie drewnianej kon
strukcji nośnej do budowy hali o tak dużych wymiarach
jest pierwszym tego typu wypadkiem w kraju.
Montaż hali odbywał się w następujących etapach:
a) montaż elementów konstrukcji podporowej;

b) montaż drewnianej konstrukcji nośnej;
c) montaż płatów przekrycia dachowego;
d) montaż ścian osłonowych.

2. Montaż konstrukcji podporowej
System konstrukcyjno-montażowy DK nie wymaga stałej
obecności zespołu geodezyjnego na placu budowy. Po wstęp
nej lokalizacji obiektu założono typową osnowę geodezyjną
w postaci ramy, a następnie wyznaczono miejsca wyko
pów pod stopy fundamentowe. Prefabrykowane stopy fun
damentowe przedstawione na rysunku 2 są ustawiane na
wykonanych wcześniej podlewkach z chudego betonu. Jest
charakterystyczne, że ustawienie stóp na podlewkach W
płaszczyźnie XOY można wykonać z dość małą dokładnością:
w kierunku osi podłużnej obiektu z dokładnością ± 4,5 cm,
a w kierunku poprzecznym ± 1,0 cm, mimo że przewidy
wana w projekcie dokładność realizacji elementów drew
nianej konstrukcji nośnej wynosi ±0,5 cm. Wynika to zmożności manewrowania okuciem (butem) słupa ramy
drewnianej (rys. 3) w otworze zakotwienia, znajdującym się
w głowicy stopy fundamentowej. Kotwa okucia ma wymia
ry 120×50 mm, a wymiary minimalne otworu w głowicy

Rys. 2. Przekroje
wraz z wymiarami
stopy fundamentowej

46

Rys. 3. Przekroje wraz z wy
miarami okucia (buta) słupa
ramy
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Rys. 4. Słup ramy nośnej, osadzony w okuciu z nadlewką na gło
wicy stopy fundamentowej

Rys. 6. Montaż kolejnej połowy ramy nośnej

3. Montaż konstrukcji nośnej
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Rys. 5. Okucie osadzone w stopie wraz z wyprowadzeniem zbro
jenia ściągu ramy
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wynoszą 140X140 mm. Stosunkowo niska dokładność usta
wienia stóp fundamentowych na podlewkach znacznie skra
ca ten proces (w niektórych wypadkach nie jest to bez zna
czenia) i nie wymaga w tym czasie obecności geodety na
placu budowy. Jeśli otwór w głowicy stopy, służący do osa
dzenia okucia (buta) słupa ramy nośnej, ma większe wy
miary, dokładność ustawienia stóp na podlewkach można
jeszcze zmniejszyć. Po ustawieniu w wykopach wszystkich
stóp fundamentowych wykonano pomiary inwentaryzacyjne
usytuowania otworów w głowicach stóp niezbędnych do za
kotwienia okuć słupów ram. Po wpasowaniu układu osi
montażowych realizowanej konstrukcji zaznaczono na gło
wicach stóp osie ustawienia okućJeszcze większe odchyłki są dopuszczalne w ustawieniu
wysokościowym stóp fundamentowych. W opisywanym
obiekcie zaistniał wypadek wykonania jednej podlewki pod
stopę na poziomie aż o 150 mm niższym niż przewidziano
w projekcie. Ze względu na niską temperaturę i niemoż
ność prowadzenia prac betoniarskich, kierownictwo budo
wy zdecydowało, że stopy należy ustawić na przygotowa
nych (nie poprawionych o .-1h) podlewkach. Aby zapewnić
właściwe co do wysokości usytuowania okuć ram,
wprowadzono nadlewki na głowice stóp fundamentowych
przed zamontowaniem okuć (w sprzyjających warunkach
atmosferycznych). Nadlewki pozwoliły wyeliminować od
chyłki Ah wykonania podlewek pod stopy, jak również
uniknąć wpływu odchyłek wymiarów AH prefabrykowa
nych stóp na dokładność ustawienia okuć.
Opierając się na zaznaczonych na każdej stopie przesu
niętych wskaźnikach wysokościowych, ustawiono okucia w
jednej płaszczyźnie poziomej (rys. 4). Po zabetonowaniu
okuć w stopach zinwentaryzowano usytuowanie okuć. Za
uważono, że dolne powierzchnie osadzonych okuć wykazują
tendencję nachylania się do środka Ivznoszonego obiektu.
Maksymalna różnica noziomów skrajów okuć wynosiła
6 mm. Przyczyną był brak podparcia końców prętów zbro
jenia ściągów obejmujących kotwy okuć osadzonych w sto
pach (rys. 5). Aby tego uniknąć, należy pamiętać o pod
pieraniu zakończeń zbrojenia ściągów przed zabetonowa
niem okuć.

Ze względu na to, że najcięższy element klejony ma cię
żar około 1,9 t, montaż odbywa się za pomocą żurawi ko
łowych, poruszających się po wykonanym uprzednio pod
łożu pod posɪadzki.
Ramowe wytyczne montażu przewidują montaż podłużny
konstrukcji nośnej hali w następującej kolejności:
1) montaż półram w dwu sąsiednich osiach;
2) montaż płatwi dachowych;
3) montaż usztywnień podłużnych (rygle);
4) montaż kolejnych sąsiednich ram i łączenie z poprzed
nimi płatwiami i ryglami ściennymi;
5) montaż skratowań wiatrowych połaciowych i ścien
nych po zakończeniu montażu konstrukcji nośnej.
A zatem montaż odbywa się przez kolejne dostawianie
ram nośnych konstrukcji (rys. 6). Wystarczy zatem obec
ność geodety przy ustawianiu i pionowaniu dwu pierw
szych przęseł konstrukcji nośnej. Poprawność ustawiania
kolejnych przęseł wystarczy kontrolować za pomocą pionu
ciężkiego, co w omawianym wypadku wykonywali monta
żyści.

4. Wnioski
1. Dokładne zapoznanie się z dokumentacją Iechniczno-projektową pozwala zmniejszyć wymagania dokładnościowe poszczególnych czynności geodezyjnych w czasie ob
sługi montażu, bez obniżenia ostatecznej dokładności zmon
towania obiektu.
2. System konstrukcyjny DK pozwala w znacznym stop
niu ograniczyć pobyt geodety na budowie. Można zrezygno
wać z bezpośredniego udziału geodety w następujących
czynnościach, istotnych z punktu widzenia montażu:
— ustawianie stóp fundamentowych;
— ustawianie ram nośnych, z wyjątkiem pierwszych dwu.
3. Istotna jest :kontrola poszczególnych etapów montażu
i wyznaczania wskaźników montażowych pozwalających na
prawidłowe wykonanie kolejnych etapów montażu wznoszo
nej hali.
4. Technologia pomiarów geodezyjnych do obsługi monta
żu drewnianych hal systemu DK powinna być integralną
częścią dokumentacji techniczno-projektowej tego systemu.
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Praktyczne wykorzystanie programów kalkulatora programowanego Hewlett Packard HP 25,
uzupełnionych instrukcjami kontrolującymi dane
Podczas rocznego zastosowania kalkulatora programowa
nego Hewlett Packard HP 25 w masowych pracach oblicze
niowych o charakterze inwentaryzacyjno-realizacyjnym wy
nikła konieczność uzupełnienia opracowanych programów

instrukcjami kontrolnymi. Jednocześnie z uwagi na możli
wości obliczeniowe kalkulatora HP 25, uzupełniono progra
my sekwencjami umożliwiającymi kontrolę prac tereno
wych.
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Tablica 2. Obliczenie współrzędnych z domiarów
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Jako kontrolę prac obliczeniowych zastosowano przyto
czenie danych wejściowych po zakończeniu obliczeń. Wy
nika to z tego, iż najczęstszymi przyczynami błędów w pra
cach obliczeniowych jest mylne wprowadzenie danych wej
ściowych. Zapis programu można skontrolować przez po
wtórne Sczytanie klawiszami BST i SST w lewym położe
niu przełącznika (PRGM). W posiadanych programach nie
było możności kontroli wprowadzanych danych. W wypad
ku programów rozpowszechnionych (Zbiór programów geo
dezyjnych kalkulatora HP 25, wydanie II, Białystok) kon
trola prac obliczeniowych polega na powtórnym wykona
niu obliczeń, z równoczesnym zastosowaniem tego samego
programu lub programu odwrotnego (program: rzuty —
obliczenie współrzędnych z domiarów). Przy masowych obli
czeniach wspomniana metoda kontroli jest pracochłonna
i zmniejsza wydajność kalkulatora HP 25. Dlatego wysunię
to koncepcję nieznacznego rozbudowania programów w ta
ki sposób, aby w jednym cyklu obliczeniowym uzyskać żą
dane wyniki, z jednoczesną kontrolą danych wejściowych.

W programach zmodyfikowanych przez autorów korzyści
ekonomiczne wynikające ze skrócenia czasu obliczeń i kon
troli w dużym stopniu przewyższają nieznaczne wydłużenie
czasu wprowadzenia poszerzonego programu.
Wykorzystując możliwości programowe kalkulatora HP 25,
można uzyskać w jednym cyklu obliczeniowym dodatkowe
elementy sprawdzające prace terenowe (czołówki). Zmody
fikowane programy pozwalają na jednoczesne uzyskanie
kontroli wprowadzanych danych i obliczenie elementów
dodatkowych, co wydatnie skraca czas obliczeń i kontroli.
Programy przedstawione w tablicach 1—3, mające znacz
ne zastosowanie w pracach geodezyjnych, zdały pomyślnie
praktyczny egzamin, co kwalifikuje je do powszechnego
stosowania.
Publikację można traktować jako uzupełnienie progra
mów opracowanych w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geo
dezyjno-Kartograficznym w Białymstoku. Celem opracowa
nia jest maksymalne wykorzystanie możliwości programo
wych kalkulatora HP 25.
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Tablica 3. Rzuty; podczas pracy na tym programie, dzięki zmianie jego realizacji od kroku 8, można obliczyć współrzędne punktów
na prostej wraz z ich kontrolą
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Uważamy, że celowe jest łączenie w jednym cyklu kilku
obliczeń prowadzonych dotychczas oddzielnie, o ile opera
cja ta jest wykonalna. Pozwoli to na otrzymanie dodatko
wych elementów kontrolnych i skrócenie czasu obliczeń.
Możliwe jest zmodyfikowanie w podobny sposób także in
nych programów, zgodnie z potrzebami stawianymi przez
praktykę.

y/
bi
hi
ΙIΣL
Xi

yc
Identyf. f

LITERATURA

[1] Hewlett Packard HP 25. Applications Programs. Singapore 1973∙
*12] Zbiór programów geodezyjnych kalkulatora HP 25. OPGK, Bia
łystok 1977.
[3] Dymowski K.: Kalkulator programowany Hewlett Packard
HP 25. Prz. Geod. R. 49: 1977 nr 1.

íktów

∣re 1976·
K, BiaPackard

Inż. JERZY TYRA
Lublin

Interpolacja warstwie
Interpolacja warstwie na mapach sytuacyjno-wysokościowych jest czynnością powszechną w geodezji i kartografii,
jak również w innych branżach technicznych. Wiadomo też,
że jest żmudna i pracochłonna, toteż wymyślono wiele me
tod, przyrządów i sposobów ułatwiających interpolację
warstiwic. Szczegółowe opisy można znaleźć w literaturze
fachowej [1], [2].
æ Sposoby rachunkowe i tablice:
1) metoda analityczna;
2) tablice do interpolacji warstwie przy tachimetrii i ni
welacji terenowej Z. Janasa.
8 Sposoby graficzne:
1) interpolacja warstwie za pomocą siatki linii równo
ległych w równych odstępach i siatki promienistej;
2) interpolator Gala;
3) siatka przegubowa;
4) siatka milimetrowa;
5) siatka promienista R. Gabrielskiego;
6) siatka promienista Zwicky’ego.
■ Przyrządy mechaniczne:
1) przyrząd inż. Sikorskiego;
2) trójkąt interpolacyjny Hallera;
3) nożyce norymberskie Jordana;
4) nożyce S. Szoncera;
5) nożyce Friedmanna;
6) interpolator Hallera;
7) interpolator Frucka;
8) interpolator Z. Glassera, J. Jędrysiaka i A. Królika.
B Przyrządy dynamiczne:
1) interpolator gumowy Kinzera;
2) interpolator gumowy K. Hodaca;
3) interpolator gumowy dr inż. I. Rabczuka.
■ Przyrządy mechaniczno-optyczne:
1) interpolator — lupa K. Zubeka;
2) interpolatory P. Visnovsky’ego;
3) optyczny interpolator warstwie D. Pisarczyka;
4) koordynatografy automatyczne, autografy,
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Wyznaczanie błędu miejsca zera
na podstawie trygonometrycznego pomiaru
różnic wysokości
punktów ciągów wysokościowych

Obecnie podam opis nowego, sprawdzonego praktycznie
interpolatora warstwie, który ma charakter przyrządu mechaniczno-optycznego (zgłoszenie w Urzędzie Patentowym
PRL nr 56149).
Interpolator ma obudowę z tworzywa sztucznego, bez
przedniej ścianki i podstawy. W obudowie, u góry znajduje
się źródło światła — żarówka do latarki elektrycznej, zasi
lana ogniwem 3—4,5 V lub z sieci za pomocą zasilacza.
Zasadniczym elementem urządzenia jest układ czterech
przeźroczystych plastykowych podziałek Wyskalowanych w
stałych odstępach dostosowanych do skali mapy i cięcia
warstwie. Układ podziałek jest zawieszony na transmisyj
nych linkach poruszających układ za pomocą pokrętła —
w górę i w dół, równoległe do płaszczyzny rysunku. Stru
mień światła żarówki rzuca na płaszczyznę rysunku obraz
podziałki. Zmiana odległości podziałki od źródła światła
■powoduje zmianę rozstawu kresek podziałowych na pła
szczyźnie rysunku.
Zaletą interpolatora jest znacznie szybsza i łatwiejsza
■praca w porównaniu do sposobów analitycznych, graficz
nych i mechanicznych.
VJutqcznlk

Interpolator warstwie

Dwa lub trzy ruchy pokrętłem, z jednoczesnym przesu
wem urządzenia, wystarczą do ustawienia podziałki mię
dzy dwiema pikietami, po czym można od razu oznaczyć
ołówkiem punkty, przez które przejdą wanstwice.
Pole pracy interpolatora jest zawsze wolne, dobrze. oświe
tlone i niczym me przesłonięte. Zbędne jest również łącze
nie pikiet liniami, ponieważ krawędź linijki rzuca cień na
płaszczyznę rysunku.
W niektórych pracach, na przykład na fotomapie, można
zastosować podziałkę nieprzeźroczystą, najkorzystniej czar
ną, na której podział jest wygrawerowany tak, aby prze
puszczał światło.
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Wyznaczenie błędu miejsca zera d0 kręgu pionowego KV
instrumentu kątomierczego jest ogólnie znaną czynnością,
występującą we wszystkich tego rodzaju pracach geodezyj
nych, w których zachodzi potrzeba pomiaru kątów piono
wych. Znajomość tego błędu jest niezbędna zwłaszcza tam.
gdzie pomiar kątów pionowych wykonuje się tylko w I
położeniu lunety, a więc przy pomiarach rzeźby terenu
metodą tachimetryczną lub trygonometryczną. Często jed
nak zdarza się, że wykonawca przez zapomnienie lub nad
miar zaufania do instrumentu nie wyznacza błędu miejsca
zera. Tymczasem, jak wykazują badania autora, błąd ten
występuje nawet w fabrycznie nowych instrumentach wy
posażonych w automatyczne stabilizatory kręgu pionowego.
Pomiarowi rzeźby terenu wspomnianymi metodami towa
rzyszy zwykle zagęszczenie pomiarowej osnowy wysokoś
ciowej ciągami niwelacji trygonometrycznej, w których róż
nice wysokości każdego boku ciągu mierzy się dwukrotnie
— tam i z powrotem. Uzyskiwane obserwacje dają podstawę
do wyznaczenia do.
Dowodem świadczącym o występowaniu do jest systema
tyczna rozbieżność pomiędzy wartościami bezwzględnymi
różnic wysokości 1H, uzyskanymi z kierunku głównego
i powrotnego w odniesieniu do określonego bloku ciągu wy51

sokościowego. Jeśli błąd d0 jest dodatni, zaś instrument ma
podział zenitalny KV, wówczas wartości bezwzględne do
datnich różnic wysokości AH1 nie zawsze mniejsze od war
tości bezwzględnych ujemnych różnic wysokości JH2.
Oczywiście na wspomniane rozbieżności wpływają także
błędy przypadkowe, to jest błąd pomiaru wysokości in
strumentu — i, wysokości celu — s, odległości zreduko
wanej — D oraz kąta pionowego, a także czynniki wyni
kające z warunków atmosferycznych i terenowych (refrak
cja). Niemniej działanie czynnika systematycznego, jakim
jest niezaniedbywalny błąd miejsca zera, jest wyraźnie wi
doczne, ze względu na niewielki wpływ błędów przypad
kowych. Wprowadzając podane oznaczenia oraz zakładając,
że instrument użyty do
- pomiaru
....................................
—
ma podział
zenitalny KV,
otrzymamy
JH1 = iι + D- CtgO1-S1 I
(1)
JH2 = i2 + D ∙ ctg O2 — s2 J
gdzie:
Oi - odczyt KV wykonany w I położeniu lunety przy
pomiarze dodatniej różnicy wysokości AHi;
O2 — odczyt KV wykonany w I położeniu lunety przy
pomiarze ujemnej różnicy wysokości JH2.
Ponieważ obydwa odczyty są obarczone błędem miejsca
zera, więc
Oi = Zi + dɑ I
(2)
O2 = z2 + do )

Przykład

Wykonano obustronny pomiar różnicy wysokości jednego
boku ciągu niwelacji trygonometrycznej. Dane z pomiaru
zestawiono w tablicy, zaś do obliczenia dɔ wykorzystano
wzór (4).

d0 = + 9,94c
Tablica

Odczyt KV

Kierunek
pomiaru

i

Podstawiamy wyrażenie (3) do równań (1)
........................ „

.

„

do

w [m]

w[≡]

główny

1,58

0,70

90

08

powrotny

1,49

2,40

110

10

w [ni]

14

100,0

+ 16,59

00

100,0

—16,91

w[CC]

s

S = —0,32

Kontrola (obliczenie JH za pomocą odczytów poprawionych

o d0)
z1 = 89g98c20cc

JH1 = +16,75 m
z2 = 110g00c06cc
JH2 = —16,75 m
Do oceny dokładności wyznaczenia błędu miejsca zera
opisaną metodą zastosowano prawo przenoszenia się błędów
średnich. W tym celu obliczono pochodne cząstkowe funkcji

— i1 — ⅛ + Si + S2 — D ∙ ctg O1 — D ∙ ctg O2
d° = ~
DliTctg2 O1T ctg2 O?)

Sl

Zakładając, że rozbieżność bezwzględnych wartościi obu
różnic wysokości jest spowodowana tylko przez błąd miej
sca zera, uzyskamy

będącej przekształceniem wzoru (4). Z obliczeń wynika, że
błąd pomiaru odległości D, nawet przy założeniu, że po
mierzono ją metodą tachimetryczną, nie ma praktycznie
wpływu na dokładność wyznaczenia do, ponieważ pochodna
cząstkowa

JH = i1 + D ∙ ctg z1 — Si = — (i2 + D ∙ ctg z2 — s2)
stąd

wH

w [m]

δh

D
w [m]

S

przy czym z1 i Z2 to odpowiadające odczytom kąty zenitalne.
wyrażenia
ctg
Po rozwinięciu
.
.
_ (z
. + do) w szereg Taylora
z pominięciem wyrazów rzędu wyższego niż pierwszy otrzy
many
do
(3)

\
/

— 0,32
100,0 (2 + 0,02467 + 0,02560)

∂d0
ÒD

ma bardzo małą wartość
dt⅛ = (⅜ι + i2) — (s1 + s2)
ÔD
M∙D

do

gdzie:

M = D · (2 + Ctg2 O1 + Ctg2 O2)
Po niezbędnych przekształceniach i odrzuceniu wyrazów
o małej wartości, nie mających wpływu na ostateczny
wynik, otrzymano wzór

Po dodaniu równań stronami otrzymamy

1 - + TT- )
JH1 + JH2 = S = — D ∙ d0 · i—
∖ sιn⅛ι
sιn2z2 /

W0 = Λf ^J∕

= — D · do (2 + ctg⅛ι + ctg⅛2)

Ponieważ w praktyce kąty z1 i z2 są nieznane, zastępujemy
je odczytami Oi i O2, które od kątów zenitalnych różnią się
małą wartością do. Nie powoduje to istotnych zmian w
obliczeniu ostatecznej wielkości. Po wprowadzeniu tej za
miany oraz uwzględnieniu zamiennika miary łukowej ρ
uzyskamy ostateczny wzór na obliczenie do

____ ___________ S_______________
D · (2 + Ctg2 O1 + Ctg2 Oi)

• 0

(4)

W analogiczny sposób można wyprowadzić wzór na obli
czenie błędu miejsca zera instrumentu z podziałem hory
zontalnym kręgu pionowego. Wzór ten przyjmuje postać
-______ S__________
d° ~ D (2 + tg- Oi l· tg2 O2)
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•e

(5)

4 (rni‘ + m2s) βi + ^Z⅛O^ ’ τn2°dcz

(6)

We wzorze (6) zastosowano uproszczenie wynikające z za
leżności
sin2 O1 ⅛ sin2 O2 — sin2 O

Jeśli obserwacje wykonano teodolitem z podziałem hory
zontalnym KV, to wzoru (6) zamiast sin4O należy wprowa
dzić cos4O.
Zakładając, że m,= +lcm, ms=±0,5cml τno<icz ~ +1 ;
w odniesieniu do podanego przykładu obliczono średni błąd
wyznaczenia do
mʤ = ±0,99 Ic
Należy pamiętać, że wynik ten uzyskano z pomiaru róż
nicy wysokości wzdłuż jednego boku ciągu niwelacji try
gonometrycznej. Ponieważ w praktyce błąd do wyznacza
się z obserwacji większej liczby boków, dokładność obli
czenia do będzie znacznie wyższa.

Mgr inż. WŁADYSŁAW KATKIEWICZ
Warszawa

Na marginesie „Geodezji Warszawy, 1875—1975”

I

f

Staraniem Biura Głównego Geodety m.st. Warszawy
i Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego ukazała się
w 1975 roku publikacja pt. Geodezja Warszawy, 1875—1975.
Okazją do jej wydania był, jak wynika ze wstępu, jubi
leusz IOO-Iecia Warszawskiej Służby Geodezyjnej oraz
25-lecia WPG.
Na wstępie nasuwa się uwaga dotycząca tytułu publikacji
i hasła jubileuszowego. Określenie Geoedezja Warszawska
(zamiast Warszawy), używane zresztą w tekście, byłoby poPrawniejsze. Geodezja Warszawska istnieje przecież nie od
100 lat, jest ona co najmniej rówieśniczką Warszawy, a na
wet cokolwiek od niej starsza. Tezę tę, zresztą oczywistą
z punktu widzenia procesu powstawania miasta, dokumen
tuje nie tylko regularna geometria Rynku Starego Miasta
i wychodzących z niego ulic, ale także intra muros — gra
nice oddzielające poszczególne działki od siebie i od ulic,
a przecie pojęcie granicy w sensie linii oddzielającej
jest jednym z podstawowych elementów miejskiego słowni
ka geodezyjnego.
Można natomiast mówić o jubileuszu wyodrębnionej służ
by geodezyjnej, co nastąpiło, jak wynika z dokumentów,
w 1881 roku, kiedy to w ramach Biura Budowy Wodocią
gów i Kanalizacji utworzono Wydział Mierniczy. Z tego
względu, byłby poprawniejszy następujący tytuł publi
kacji: Geodezja Warszawska jako służba wyodrębniona,
1875—1975.
Podany w publikacji wywód o wcześniejszych o 6 lat na
rodzinach służby geodezyjnej jest nieprzekonywujący. W
bardzo bliskim, bo zaledwie kilkuletnim zasięgu istnieje
autentyczna, niepodważalna metryka jej urodzin, jako służ
by wyodrębnionej.
Nastąpiło dość osobliwe zjawisko degradacji dokumentu
historycznego na rzecz hipotezy. W rezultacie autentyczna
data zapewne nie będzie uczczona należytym jej jubileu
szem, który przyznano z urzędu hipotezie.
W Archiwum Głównym Akt Dawnych znajduje się do
kument, z którego wynika, że przed wyodrębnieniem miej
skiej służby geodezyjnej zadania jej były objęte zakresem
działania Służby Inźenierskiej m. Warszawy.
Dokumentem tym jest pismo prezydenta m.st. Warszawy
19
XT
z dnia — miesiąca ~~ 1863 roku do Komisji Rządowej

Spraw Wewnętrznych, którego istotny dla sprawy fragment
przytaczam, zachowując oryginalną pisownię: Służba Inżenierska przy Magistracie m.st. Warszawy, oprócz czynności
Piórowych wynoszących około 3000 numerów rozmaitej
treści, z których przeszło 400 potrzebują narysowania pla
nów konstrukcyjnych, sytuacji i niwelacji :.. przy wyrabia
niu rozmaitych projektów jako to regulacji Miasta, przenumerowywaniu domów, podziału placów przy zejściach na
grunt dla udzielenia opinii co do granic posiadłości, przy
WywlaszczaniiL na użytek publiczny itp...
Należy nadmienić, że egzemplarz Taryjfy domów ... H.
Świątkowskiego, przechowywany w Archiwum Pań
stwowym m.st. Warszawy, jest datowany nie 1875, lecz
1852 rokiem. Nie ma w zbiorach tego Archiwum Taryffy
H. Świątkowskiego z 1875 roku. Jest to zrozumiałe o tyle, że
w 1875 roku Inżenierem Miasta, jak wynika z dokumentu
Pod nazwą Stan Służby Inżeniera Miasta W-wy Radcy
Dworu Konstantego Jodko (Główne Archiwum Akt Daw
nych) już nie mógł być H. Świątkowski, ponieważ w roku
1855 powołano na to stanowisko Konstantego Jodko. Archi
wum m.st. Warszawy posiada natomiast 2 wyciągi z TarHffy (spis domów z następującymi rubrykami: nr hipot.,
nr policyjny, cyrkuł, imię i nazwisko właściciela), które
stanowiły integralną część treści kalendarzy książkowych
na rok 1872 i 1874 (zostały wyjęte z tych kalendarzy).
Mimo poszukiwań, nie udało mi się dotrzeć do Taryffy,
o której mowa w publikacji.
Taryffę z 1852 roku (Iaryffami lub taryfami albo tabe
lami nazywano w owym czasie wszelkie opisy, uprz., ta
bele likwidacyjne, tabele nadawcze) wydano w postaci

książki, której treść jest znacznie szersza niż to wynika
z tytułu. Stanowi ona prawdziwe kompendium wiedzy o
Warszawie. Jej cechą jest wszechstronność i szczegółowość
informacji. Mogła służyć jako monografia historyczna War
szawy, przewodnik po Warszawie, doprowadzający zainte
resowanego do każdej ulicy, każdego domu, jak również
do każdego właściciela domu — pożyteczny dla urzędów
i władz, zwłaszcza podatkowych — a także jako rocznik
statystyczny.
Treść strony tytułowej jest następująca:
Taryffa domów miasta Warszawy i Pragi z planem ogólnym
i 128 szczegółowych planików ulic i domów, ułożone przez
Inżenieria Miasta Warszawy H. Świątkowskiego.
Warszawa, Nakładem i drukiem Z. Gliicksberga, księgarza
Szkół Publicznych w Królestwie Polskiem 1852.
Przyjęcie przez obecną władzę geodezyjną poprawki hi
storycznej daje tylko jedną korzyść: umożliwia doprowa
dzenie do zbieżności okrągłych dat służby i Przedsiębior
stwa, do celów jubileuszowych, z tym jednak, że auten
tyczne będą tylko jubileusze Przedsiębiorstwa.
Publikacja wyodrębnia z podanego wyżej stulecia 4 okre
sy, przy czym każdy według odmiennych kryteriów. Pomi
jając przesłanki słusznego zresztą wyodrębnienia czasu
okupacji hitlerowskiej, całe stulecie podzielono na 3 okre
sy, a mianowicie:
— od Lindleya do 1944 roku;
— okres odbudowy i rozbudowy miasta;
— współczesna organizacja.
Kryteria podziału są trudne do rozszyfrowania. Szczególɪɔ,ɪθ uderzające jest zamknięcie w jednym okresie prawie
sɪedmiu dziesiątków lat przebiegających w sposób wvraζnie
zróżnicowany. Był to okres wielu wydarzeń, w tyiñ rów
nież historycznych, wpływających na kształtowanie sytuacji
w geodezji warszawskiej. Oto ważniejsze z nich w'kolej
ności chronologicznej:
— 1914 r. — wybuch pierwszej wojny światowej;
.— 1916 r. — prawie 4-krotne powiększenie obszaru admi
nistracyjnego Warszawy przez niemieckie Vladze okupa
cyjne;
— 1918 r. — odzyskanie przez Polskę niepodległości i pod
jęcie przez Warszawę funkcji stołecznych. Zapoczątkowanie
wzmożonego rozwoju miasta i tworzenie podstaw jego pla
nowej rozbudowy;
— 1925 r. — przystąpienie do wykonania pod bezpośred
nim kierownictwem Edwarda Warchalowskiego, profesora
Politechniki Warszawskiej i wieloletniego jej rektora oraz
dziekana Wydziału Geodezyjnego, podstawowych inwestycji
geodezyjnych, to jest jednolitej, o 'wysokiej dokładności,
osnowy geodezyjnej na obszarze tak zwanej Wielkiej War
szawy oraz podstawowej mapy terenów inkorporowanych
w 1916 r. Dzięki prof. Warchalowskiemu ówczesne władze
miejskie doceniły rolę geodezji w gospodarce miejskiej,
a w szczególności w procesie urbanizacji terenów przyłą
czonych oraz planowej rozbudowy stolicy. Zasługą prof.
Warchalowskiego było również szeroko pojęte unowocześ
nienie geodezji warszawskiej pod względem stosowanych
metod technicżnych, sprzętu geodezyjnego i kwalifikacji
nracowników. Można powiedzieć, że o ile koniec XIX w.
był erą Lindleya, to lata dwudzieste i trzydzieste bieżącego
stulecia można nazwać erą Warchalowskiego. Nawiasem
dodam, że już w latach trzydziestych słownictwo warszaw
skiej służby geodezyjnej zawierało określenie współrzędne
Warchalowskiego. Mówiąc o zasługach prof. Warchalowskiego dla geodezji warszawskiej nie można pominąć przy
czynienia się do powołania w 1925 roku na stanowisko
kierownika Biura Pomiarów inżyniera geodety. Poprzedni
dwaj kierownicy Biura byli inżynierami specjalności niegeodezyjnej. Proces unowocześniania warszawskiej służby
geodezyjnej, zapoczątkowany przez prof. Warchalowskiego,
był kontynuowany przez jego uczniów, a przede wszystkim
przez . Mieczysława Malesińskiego, pierwszego wychowanka
Wydziału Geodezyjneego Politechniki Warszawskiej, zatrud
nionego w Biurze Pomiarów na stanowisku zastępcy kie
rownika tej jednostki;
— połowa lat dwudziestych — opracowanie tak zwanej
mapy z rejestracją hipoteczną w skali 1:2500, którą można
by nazwać zastępczą maną ewidencji gruntów. Umożliwiała
ona rozeznanie co do istniejącej struktury prawnej i włas
nościowej terenów nrzyłaczonych (ca 3Zi ówczesnego obsza
ru administracyjnego Warszawy). Należy nadmienić, że
inicjatorem i wykonawcą pierworysu tej mapy był pra
cownik nionu urbanistyczno-budowlanego — Władysław
Waloński, inżynier specjalności niegeodezyjnej. Warto to
podkreślić, gdyż rzadko się zdarza, aby z propozycją wy
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konania opracowania kartograficznego występowali nie— koszty jej wykonania obciążają inwestora.
geódeci;
Ostatnia zasada stworzyła warunki umożliwiające roz
— 1928 r. — wydanie miejscowych przepisów geodezyj wiązanie zagadnienia bieżącej aktualizacji mapy miasta, co
nych, nakładających między innymi obowiązek nawiązywa dotychczas było niemożliwe z uwagi na to, że wysokość
nia pomiarów, wykonywanych na obszarze Warszawy, do kredytów przyznawanych służbie geodezyjnej w budżecie
miejskiej osnowy poligonowej. Równocześnie podjęto funk administracyjnym pozwalała tylko na okresową aktualiza
cję mapy w odstępach kilkuletnich.
cję koordynacji wszystkich prac geodezyjnych wykonywa
nych przez różnych wykonawców, w tym również prac
Projekt uchwały zainicjował i opracował Wydział Archi
mierniczych przysięgłych. Po przeprowadzeniu kontroli tektury Nadzoru Budowlanego i Geodezji (pion geodezyjny),
technicznej prac wnoszono je na podstawową mapę miasta. zapoczątkowując nowy dział geodezji: geodezyjna inwen
Operaty techniczne prac wraz z 1 egzemplarzem matrycy taryzacja powykonawcza nowch obiektów budowlanych.
mapy i tak zwanym szkicem dowiązania pomiarów i geo Warszawa była pierwszym miastem w Polsce, a być może
dezyjnie opracowanych elementów projektowanych włą nie tylko w Polsce, w którym prowadzono prace tego typu.
czano do miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego;
Analogiczny projekt uchwały przygotowano w tym sa
— 1930 r. — podjęcie funkcji koordynatora lokalizacji mym czasie dla budownictwa kubaturowego. Uzależniał on
projektowanych urządzeń podziemnych i nadanie mapom wydanie przez władze budowlane pozwolenia na użytko
tras ulic charakteru zbiorczej mapy urządzeń podziem wanie nowego budynku między innymi od uprzedniego
nych. Czynności te zapoczątkowały wykonywanie zadań zlecenia Warszawskiemu Przedsiębiorstwu Geodezyjnemu
geodezji inżynieryjnej. Wkrótce potem nastąpiło utworze geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
nie specjalnej komórki organizacyjnej pod nazwą Oddział
Miejscowa władza budowlana opiniująca projekt wyra
Urządzeń Podziemnych;
— 1931 —1932 r. — opracowanie miejscowych instrukcji ziła pogląd, że projekt wymaga uzgodnienia z Minister
technicznych i organizacyjnych, obejmujących wszystkie za stwem Budownictwa. Ministerstwo, uznając merytoryczną
dania wykonywane przez Biuro Pomiarów. Był to komplet słuszność proponowanego trybu postępowania, stanęło na
obejmujący około 10 instrukcji, zawierający między innymi stanowisku, że wprowadzenie go w życie będzie możliwe
znaki konwencjonalne do szkiców polowych i map miej po odpowiednim uzupełnieniu przepisów o wydawaniu po
skich. Było to pierwsze polskie opracowanie znaków umow zwoleń na użytkowanie budynków. Miało to nastąpić przy
nych, uwzględniające wszystkie rodzaje map wykonywa najbliższej nowelizacji Prawa Budowlanego. Po pewnym
czasie WANRiS przeszedł do porządku nad stanowiskiem
nych w miastach i wszystkie ich skale;
Ministerstwa Budownictwa i omawiany projekt, uzupeł
— połowa lat trzydziestych — włączenie do lokalnego niony
dodatkową tematyką, uzyskał moc obowiązującą w
miejskiego systemu geodezyjnego punktów triangulacji pań
1968 roku. Ostateczną redakcję projektu uchwały przygo
stwowej w rejonie Warszawy, co umożliwiło znaczne roz
towało WPG.
szerzenie zasięgu miejskiej osnowy geodezyjnej również na
Omówiona uchwała nie jest odosobnioną sprawą tego
tereny poza granicami administracyjnymi. Zapewniło to
utrzymanie jednolitości miejskiej osnowy geodezyjnej w okresu, zasługującą na omówienie w publikacji.
Z okresu okupacji hitlerowskiej należałoby szerzej omó
wypadku dalszego rozwoju terytorialnego Warszawy. W tym
czasie opracowano również projekt znaku triangulacyjnego wić sprawę decyzji Juliana Kulskiego, ówczesnego kierow
typu budynkowego ze stanowiskiem, częściowo z zastoso nika tak zwanego Polskiego Zarządu Miejskiego, doty
waniem elementów prefabrykowanych. Znak tego typu jest czącej utworzenia Miejskiego Urzędu Pomiarowego. Do
zrealizowania tej decyzji, powziętej tuż przed wybuchem
stosowany do dnia dzisiejszego;
— unowocześnienie organizacji Biura Pomiarów, co zna Powstania Warszawskiego, nie doszło.
lazło wyraz między innymi w utworzeniu komórek orga
Cechą charakterystyczną obecnej organizacji geodezji
nizacyjnych do nowych zadań włączonych do zakresu dzia warszawskiej (celowo nie użyłem określenia współczesnej,
łania Biura Pomiarów, a przede wszystkim Oddziału Geo
jak to czyni publikacja, nonieważ organizacja przed ro
dezyjnego i Oddziału Urządzeń Podziemnych. Należy nad kiem 1970, aczkolwiek odmienna, była również współczesna)
mienić, że do końca lat dwudziestych Biuro Pomiarów jest jak gdyby dwustopniowa centralizacja. Scentralizowane
dzieliło się na 2 komórki organizacyjne: referat pomiarowy są bowiem w tej samej jednostce różne pod względem cha
i kreślarnię z pracownią litograficzną i archiwum geo rakteru i wykonane z różnej, czasami nawet przeciwstaw
dezyjnym;
nej pozycji — funkcje gospodarskie, studialne i wykonaw
— wykonanie fotomapy Warszawy w skali 1:2500. War cze. a ponadto w ramach tej jednostki jest również scen
szawa była pierwszyrń miastem polskim dysponującym ma tralizowane całe wykonawstwo geodezyjne, łącznie z pra
cami terenowymi. Jest to zapewne jedyny nod tym wzglę
pą wykonaną metodą fotogrametryczną;
dem wyjątek wśród służb miejskich, nie tylko tech
— opracowanie koncepcji tak zwanej stabilizacji ekscen
nicznych.
trycznej punktów poligonowych, którą w kilkanaście lat
Centralizacja nie wynika ze specyfiki geodezyjnej. Wy
później wprowadzono do instrukcji Głównego Urzędu Po
konywanie funkcji gospodarskich i administracyjnych jest
miarów Kraju pod nazwą stabilizacji Wieloznakowej;
— znaczne przyspieszenie tempa prac przy sporządzaniu bardziej efektywne w systemie decentralizacji (zbliżenie do
podstawowej mapy, dzięki znacznemu zwiększeniu środków terenu). W zakresie wykonawstwa o stopniu decentralizacji
za prezydentury Stefana Starzyńskiego, który — jak wia powinny decydować między innymi przesłanki ekonomiczne.
domo — przejawiał zainteresowanie postępem prac urba Jeżeli chodzi o roboty duże, w których może mieć zasto
nistycznych. co z kolei było zależne od przyspieszenia ko sowanie kosztowny sprzęt mechanizujacy lub automatyzu
jący pracę (przede wszystkim fotogrametria, kartografia,
niecznych opracowań geodezyjnych;
— po okresie wyraźnego zahamowania rozwoju Biura triangulacja), z pewnością bardziej opłacalna jest centra
Pomiarów, a nawet pewnego regresu, który rozpoczął się lizacja wykonawstwa. Natomiast w wypadku robót mniej
szych, w których wymieniony sprzęt raczej nie znajduje
w kilka lat po Lichtweissie i trwał do połowy lat dwu
dziestych, nastąpił szybki — zarówno ilościowy, jak i co zastosowania, nie ma możności zdyskontowania korzyści
centralizacji.
do zakresu wykonywanych zadań — rozwój Biura Pomia
Daleko posunięta centralizacja geodezji warszawskiej
rów, o czym świadczy wielokrotny wzrost zatrudnienia.
Jedno z wymienionych wydarzeń wyraźnie sygnalizuje między innymi zmniejsza efektywność wykonywania zadań
nowy etap w historii Biura Pomiarów. Jest nim odzyska gospodarskich (oderwanie od terenu), które są wypełniane
nie przez Polskę niepodległości i w związku z tym przy jak gdyby zza biurka, podnosi również koszty wykonywa
nia prac terenowych, ze względu na długie codzienne do
wrócenie Warszawie rangi stolicy.
Część zatytułowana Warszawska służba geodezyjna w jazdy do miejsc pracy, oddalonych o wiele kilometrów od
siedziby Przedsiębiorstwa.
okresie odbudowy i rozbudowy miasta jest wypełniona nie
O problemie dojazdów świadczy treść zdania na stronicy
mal w całości informacjami ogólnymi o charakterze for
malnym. Merytoryczna działalność służby prawie całkowicie 75. które przytaczam: Rozwiązało to problem, czasu codzien
rominięto, w tym również tak ważny akt. jakim była nych dojazdów na obsługiwany obiekt z WPG oraz problem
uchwała nr 128/638 Prezydium Rady Narodowej m.st. War pomieszczeń, tak istotny dla Przedsiębiorstwa, a noza tym
szawy z dnia 19 XI 1963 r. Dokument ten regulował w spo ¿zbliżyło zespół obsługujący do potrzeb budowy (stwierdze
nie to dotyczy obiektu, który obsługiwało WPG).
sób nowy, a równocześnie pionierski w skali krajowei,
Należy sądzić, że intencją dokonania centralizacji było
geodezyjna inwentaryzację nowo wybudowanych urządzeń
podziemnych. Uchwała ustaliła następujące istotniejsze za osiągnięcie efektów analogicznych do uzyskanych w prze
myśle z łączenia małych, tej samej branży przedsiębiorstw
sady:
— geodezyjna inwentaryzacja urządzeń podziemnych po w jeden wielki zakład przemysłowy (tak zwana Wielka
Organizacja Gospodarcza — WOG).
winna być wykonana przed ich zasypaniem;
W omówionym wypadku z WPG połączono 6 kilkuoso
— geodezyjna inwentaryzacja stanowi integralną część
bowych komórek wykonawczych, zajmujących się realizacyklu inwestycyjego;
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cją drobnych zleceń, a ponadto pełnieniem funkcji gospo
darskich i administracyjnych.
Publikacja wprawdzie wspomina o decentralizacji wyko
nawstwa, jednakże jako o zadaniu perspektywicznym, łą
cząc je ponadto z rozwojem terytorialnym miasta, mimo
iż z przytoczonego wyżej zdania wynika, że jest to problem
dnia dzisiejszego.
,
Niespotykana jest forma organizacyjnego podporządko
wania służby geodezyjnej. Jej osobowość polega na pod
porządkowaniu organu administracji państwowej nie ma
jącemu takiego charakteru Zjednoczeniu Projektowania
Budownictwa Komunalnego, które nie ma odpowiedników
na szczeblu dzielnicowym. Z tego względu dwuosobowe
geodezyjne stanowiska pracy (organ administracji państwo
wej I instancji w zakresie geodezji), będące szczątkową
pozostałością dawnych dzielnicowych pracowni geodezyj
nych, podporządkowano wydziałom architektury i gospodar
ki komunalnej.
Jak widać, układ organizacyjny warszawskiej służby geo
dezyjnej jest skomplikowany i trudno w nim uchwycić
myśl przewodnią.
W podanym na stronie 37 zakresie działania Biura Głów
nego Geodety m. st. Warszawy zwraca uwagę nieuczestniczenie Biura w opracowaniu rocznych i wieloletnich pla
nów prac geodezyjnych do potrzeb miejskich lub co naj
mniej w ustaleniu wytycznych do takich planów.
Ze wspomnianego tekstu wynika, że Biuro kontroluje stan
techniczny opracowań przyjmowanych... do zasobów Skład
nicy Map i Dokumentów Geodezyjnych, ale tylko od jed
nostek wykonawstwa geodezyjnego, którą to nazwą okre
ślono istniejące 52 jednostki mające swe siedziby w War
szawie. Powstaje zatem pytanie, czy prace pozostałych wy
mienionych tam wykonawców (WPG i geodeci uprawnieni)
są wyłączone z takiej kontroli, czy też po wchłonięciu
dzielnicowych pracowni geodezyjnych prowadzi ją WPG
również w stosunku do własnych robót. Niejednolitość po
stępowania w zakresie kontroli, istotnej z punktu widzenia
porządku geodezyjnego, jest niezrozumiała.
Z publikacji wynika, że w rezultacie reorganizacji z 1970
roku — całość z'adań merytorycznych warszawskiej służby
geodezyjnej przejęło WPG, a obie komórki administracyjne
są przybudówkami o charakterze formalnym. Od tej daty
z dużym przybliżeniem można utożsamiać służbę geodezyj
ną z WPG, co w publikacji uczyniono niesłusznie w odnie
sieniu do całego okresu jej istnienia (str. 38, ust. 3). Ta oko
liczność, jak również niepodanie zakresu działania Wydzia
łu Geodezyjnego i jego późniejszych odpowiedników oraz
nieścisłości omówione dalej składają się na pewne znie
kształcenia obrazu geodezji warszawskiej w okresie bez
pośrednio poprzedzającym reorganizację z 1970 i 1973 roku.
Przez całe niemal dwudziestolecie udział WPG w pracach
dotyczących osnowy geodezyjnej i mapy miasta, zgodnie
zresztą z ówczesnymi założeniami organizacyjnymi, polegał
tylko na wykonawstwie według koncepcyjnego opracowa
nia zleceniodawcy. Wymagało to bardzo dużego wysiłku ze
strony Wydziału Geodezyjnego i jego późniejszych odpo
wiedników, zważywszy jego skromny skład osobowy, w
którym tylko znikoma część miała kwalifikacje do wyko
nywania prac koncepcyjnych.
Przechodząc do ogólnej oceny publikacji należy zauwa
żyć, że:
1) opracowanie jest niejednolite; część pierwsza, dotyczą
ca służby geodezyjnej, wyraźnie ustępuje części drugiej,
poświęconej WPG. Niejednolitość uwydatnia się również
w przekroju czasowym. W przeciwieństwie do ostatniego
kilkunastolecia okres blisko 85 lat, a zwłaszcza dwudzie
stolecie międzywojenne, potraktowano ogólnikowo i pobież
nie. Na przykład, mimo istnienia łatwo dostępnych doku
mentów, nie podano zakresu działania powojennego Wy
działu Geodezyjnego i jego późniejszych odpowiedników, co
z punktu widzenia monografii (tak nazwano publikację w
tekście) jest istotnym uchybieniem. Tego rodzaju przeocze
nia, jak również istotne nieścisłości, o których mowa w
dalszej części opracowania, wpływają niekorzystnie na war
tość dokumentalną publikacji;
2) publikacja zawiera dość znaczną liczbę nieścisłości o
istotnym znaczeniu, które podaję w kolejności tekstu:
— str. 26 — oprócz inż. K. Wysockiego dorobkiem w dzie
dzinie uproszczenia obliczeń geodezyjnych związanych z
geodezyjnym opracowaniem planów zagospodarowania prze
strzennego legitymował się również Stanisław Chudobiecki,
absolwent Wydziału Geodezyjnego Politechniki Warszaw
skiej, wybitnie uzdolniony matematyk, w środowisku ko
leżeńskim nazywany Gaussem;
— str. 27:
— Biuro Pomiarów nie regulowało spraw hipotecznych
nieruchomości miejskich, czyniło to Biuro Spraw Tereno

wych, natomiast Biuro Pomiarów sporządzało niezbędną do
tego celu dokumentację geodezyjną;
— pod względem organizacyjnym Biuro Pomiarów dzieli
ło się nie na Działy, lecz na oddziały, a te na referaty;
— zdumiewa treść komentarza dotyczącego Wydziału Pla
nowania Miasta. Ówczesna organizacja nie wprowadziła
większej swobody decyzji, jak również nie miała wpływu
na rangę geodezji przy opracowaniu zadań geodezyjnych
na przyszłość. Sprawy regulacyjne nigdy nie były w gestii
geodezji miejskiej. W Wydziale Planowania Miasta nastą
pił podział jednolitej służby geodezyjnej na 2 niezależne
od siebie jednostki: Sekcję Pomiarów i Sekcję Realizacji
Planów — nie koordynowane pod względem fachowym. Wa
dliwość takiej koncepcji, opartej zapewne na przesłankach
niemerytorycznych, była oczywista z organizacyjnego punk
tu widzenia. Wskutek niefachowego kierownictwa Sekcji
Realizacji Planów (Sekcją kierował inżynier specjalności
niegeodezyjnej), tworzące ją 2 komórki organizacyjne o pro
filu geodezyjnym nie mogły być pod względem fachowym
koordynowane. W ten sposób nastąpił faktyczny podział
służby geodezyjnej na 3 niezależne i pod względem facho
wym nie koordynowane tory działania. Fakt pozbawienia
geodezji miejskiej jednolitego kierownictwa w środowisku
geodezyjnym oceniono zdecydowanie negatywnie;
— inż. Władysław Katkiewicz był zastępcą kierownika
Biura Pomiarów nie od 1939 r., a od 1936 r.;
— str. 28:
— zniekształcono nazwisko Czesława Bornińskiego, który
był studentem Wydziału Geodezyjnego Politechniki War
szawskiej;
— Zdzisław Jewniewicz nie był mierniczym i nie praco
wał w Biurze Pomiarów, lecz w Biurze Regulacji jako tak
zwany rysownik;
— inż. Jan Prochal był geodetą, lecz pracował w Sekcji
Planowania;
— str. 30 — straty wojenne w zasobie archiwalnym były
stosunkowo nieduże;
— str. 31 — autorem koncepcji oparcia niwelacji miej
skiej na reperach fundamentalnych był jeszcze przed woj
ną kierownik Biura Pomiarów inż. Mieczysław Malesiński — po powrocie z wycieczki geodezyjnej do Niemiec,
która zwiedziła między innymi Hamburg, którego sieć ni
welacyjna była oparta na takich reperach. Inżynier Cze
sław Wyszogrodzki był autorem projektu technicznego i
nadzorował robotę po przyjęciu jej przez WPG. Notabene
pracę w Sekcji Pomiarów inż. Wyszogrodzki rozpoczął
przed wojną, a nie jeszcze w okresie wojny, jak podano
na str. 39;
— str. 32 — powojenne Biuro Pomiarów nie uczestniczy
ło w całości prac przy pomiarach odkształceń Kościoła Sw.
Anny. Prace wprawdzie zapoczątkował Wydział Pomiarów,
z ramienia którego wykonywał je mgr inż. Zygmunt Wołłodko, który uczestniczył w nich również po przejęciu za
dania przez Politechnikę Warszawską;
— str. 34 i 35 ·— inż. Feliks Bartoszewicz objął stanowi
sko kierownika Biura Pomiarów, natomiast kierownikiem
(tytuł służbowy — zarządzający działem) Działu Regulacji
i Pomiarów był wówczas inż. arch. Kazimierz Saski. Przej
ście ze skali 1 :2500 na skalę 1 : 1000 nastąpiło za kadencji
Μ. Malesińskiego, który był następcą F. Bartoszewicza na
stanowisku kierownika Biura Pomiarów. Nie istniała Sekcja
Pomiarów i Regulacji. Komentarz do nieoczekiwanego odej
ścia Μ. Malesińskiego ze stanowiska kierownika Biura Po
miarów nie oddaje istoty sprawy i jest sprzeczny z fak
tycznym stanem rzeczy. Najlepszym tego świadectwem jest
objęcie przez Μ. Malesińskiego po zakończeniu wojny sta
nowisk znacznej rangi i odpowiedzialności. Między innymi
był współorganizatorem Głównego Urzędu Pomiarów Kra
ju, w którym zajmował stanowisko dyrektora Biura Tech
nicznego, a następnie wiceprezesa Urzędu;
— koncepcja utworzenia stanowiska głównego geodety m.
st. Warszawy była po raz pierwszy wysunięta w końcu lat
pięćdziesiątych;
— str. 36 — w okresie międzywojennym w Komisariacie
Rządu na m. st. Warszawę było stanowisko referenta po
miarowego, będące organem administracji państwowej w
zakresie pomiarów. Stanowisko to zajmował do wybuchu
wojny inż. Tadeusz Szymański, jeden z kilku pierwszych
absolwentów Wydziału Geodezyjnego Politechniki Warszaw
skiej. Niezależnie od tego w ramach Komisariatu Rządu
działała geodezyjna komórka wykonawcza (nie będąca
służbą geodezyjną) powołana do wykonania geodezyjnej in
wentaryzacji terenów państwowych na obszarze Warsza
wy, którą kierował inż. Leon Ciundziewicki. Inżynier Jan
Stefański był pracownikiem komórki geodezyjnej w Wy
dziale Budownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Biuro Pomiarów było samorządową służbą geodezyjną i pod
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legało pod względem fachowym nadzorowi Komisariatu
Rządu (referent pomiarowy);
— str. 64:
— WPG ani w 1950 r., ani w innym czasie do 1969 roku
nie przejęło osnowy, natomiast wykonywało określone pra
ce w tym zakresie, zlecane przez Wydział Geodezyjny lub
jego późniejsze odpowiedniki;
— kartotekę punktów osnowy geodezyjnej założono na
początku lat pięćdziesiątych z inicjatywy i na zlecenie Wy
działu Geodezyjnego, który opracował również układ kart;
— str. 65 — umowy limitowe na prace konserwacyjne
punktów osnowy geodezyjnej były wprowadzone przez Wy
dział Architektury, Nadzoru Budowlanego i Geodezji (pion
geodezyjny). Prace pilne (zagrożenie znaku w związku z ro
botami drogowymi) wykonywano na telefoniczne zlecenia
Wydziału. Z publikacji wynika, że 3 osoby spośród perso
nelu kierowniczego Biura Pomiarów były równocześnie pra
cownikami Politechniki Warszawskiej. W rzeczywistości osób
takich było dwa razy więcej. Opuszczono nazwiska star
szych asystentów: Ferdynanda Wloczewskiego, Konstantego
Wysockiego i Władysława Katkiewicza;
3) pominięto zabytek unikalny prawdopodobnie w skali
krajowej, a może nawet nie tylko krajowej, znajdujący się
na Placu Teatralnym. Jest nim słup tak zwanego Południ
ka Warszawskiego. Historyk Warszawy, prof. Eugeniusz
Szwankowski, w monografii poświęconej ulicom i placom
Warszawy podaje taki jego opis: Na skwerze przed ratu
szem ustawiono po 1870 r. słup kamienny, otoczony żelaz
ną balustradą, z tabliczką wskazującą położenie geograficz
ne tego miejsca oraz wysokość nad poziomem morza i Wi
sły. Południk Warszawski przechodzi przez wierzch tego
słupa i przez wieżę ratusza, która służy jako punkt pomia
rowy. Opis ten z geodezyjnego punktu widzenia jest nie
precyzyjny, o co nie można mieć żalu do autora, który tak
wnikliwie opracował temat monografii. Pałacu Jabłonow
skich, w którym mieścił się przedwojenny ratusz, jak rów
nież sąsiadujących z nim budynków nie odbudowano. Wydaje się, iż otwarcie północnej pierzei Placu Teatralnego
pozbawiło go w dużej mierze charakteru placu miejskiego
i zniweczyło dawny urok wynikający z kameralności placu.
Spośród 3 nie odbudowanych po tej stronie obiektów naj
bardziej żal dawnego ratusza, który dobrze harmonizował
z gmachem Teatru Wielkiego. Jest to chyba jedno z poważ
niejszych potknięć, jakie zdarzyły się przy odbudowie War
szawy. A oto powojenne losy osieroconego (brak wieży
związanej z nim astronomicznie i historycznie) Południka
Warszawskiego. W latach pięćdziesiątych, w toku przebu
dowy Placu Teatralnego zaszła konieczność przesunięcia
bryły Południka w kierunku Teatru Wielkiego, ponieważ
był położony na trasie projektowanej jezdni. W tym cza
sie słup gruntownie odnowiono — łącznie z balustradą. Ja
ko autentyczny zabytek geodezyjny, zdobi nadal okaleczony
Plac Teatralny oryginalną, stylową balustradą. Równocze
śnie tuż przy balustradzie, po jej południowej stronie,
umieszczono w nawierzchni Placu mosiężną tablicę z nastę
pującą 3-wierszową inskrypcją:

Południk Warszawski
szerokość 52o14'40" długość 21o00'42"
1880

Pewnego rodzaju przypomnieniem zapomnianego zabytku
byłoby sprawdzenie, czy i jakie zmiany nastąpiły w da
nych wyrytych na głowicy słupa i umieszczenie stosownej
informacji, nawiązującej do przemieszczenia Południka. Na
temat zabytków nasuwa się jeszcze następująca uwaga:
szkoda, że w części omawiającej zabytki kartograficzne
Warszawy nie umieszczono obok siebie reprodukcji, zredu
kowanych do wspólnej skali, ciekawszego fragmentu daw
nej Warszawy, według planów z różnych okresów, aż do
czasów współczesnych. Na przykład wzdłuż ciągu Kra

kowskie Przedmieście — Plac Zamkowy. Zestawienie takie
byłoby dla czytelnika interesujące;
4) niektóre sformułowania są bardzo ogólnikowe, co nie
pozwala na zorientowanie się w istocie tematu. Oto kilka
przykładów:
— str. 37 — obok zadań merytorycznych prowadzą one
numerację porządkową nieruchomości. Sformułowanie to
nie zawiera elementów określających zakres działania obec
nych 2-osobowych komórek dzielnicowych, a poza tym pro
wadzenie numeracji porządkowej jest chyba również zada
niem merytorycznym;
— str. 64 — I tutaj należy odnotować wypracowanie pra
ktycznych metod pozwalających na utrzymanie osnów.,
bez jakiegokolwiek wyjaśnienia, na czym te metody pole
gają;
— str. 71 — elementem, który uległ poważnej rozbudowie
jest powiązanie danych ewidencji gruntów z danymi ksiąg
wieczystych... I tu brak wyjaśnienia, na czym ta rozbudo
wa polega, zwłaszcza że powiązanie ewidencji gruntów z
księgami wieczystymi od początku prac ewidencyjnych było
jednym z podstawowych założeń;
5) w obecnej organizacji warszawskiej służby geodezyj
nej punkt ciężkości realizacji zadań przesunięto na WPG,
które praktycznie można identyfikować z miejską służbą
geodezyjną. Znalazło to pewne odbicie w sposobie opraco
wania publikacji, w części dotyczącej okresu po ostatniej
reorganizacji. Obszernie potraktowano sprawy wykonaw
stwa geodezyjnego, mniej uwagi poświęcono z^adaniom go
spodarskim służby geodezyjnej, a niemal całkowicie pomi
nięto geodezyjne czynności urzędowe, wynikające z obowią
zujących przepisów, istotne z punktu widzenia porządku
geodezyjnego. Na pierwszym miejscu należy wymienić prze
pisy o ewidencji robót geodezyjnych oraz przepisy dotyczą
ce ochrony znaków geodezyjnych. Istnienia takich przepi
sów w publikacji nie odnotowano, a tym samym pominięto
sposób ich realizacji w nowej strukturze organizacyjnej.
Przy uważnym czytaniu można wyłowić pewne elementy
tych spraw, podnoszone przy innych okazjach, co jednak
nie obrazuje ich w pełni;
6) dość szczegółowe informacje o obecnych zadaniach
służby geodezyjnej oraz o zakresie działania każdego z jej
ogniw powinny stanowić jeden z podstawowych elemen
tów treści opracowania. Podaje ono jednak tylko zakres
działania Biura Głównego Geodety m. st. Warszawy, bo
wiem niewiele mówiące sformułowanie dotyczące stanowisk
pracy geodetów dzielnicowych (obok zadań merytorycznych
prowadzą one numerację porządkową nieruchomości...) nie
może być traktowane jako informacja o zakresie ich dzia
łania. Nie wiadomo również, czy i która jednostka służby
geodezyjnej prowadzi sprawy nazw ulic, poprzednio nale
żące do właściwości służby geodezyjnej. Istotnym manka
mentem jest przede wszystkim brak zakresu działania War
szawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, zwłaszcza że w
obecnej organizacji służby geodezyjnej jest ono głównym
ogniwem i poza wykonawstwem geodezyjnym spełnia rów
nież zadania o charakterze gospodarskim i administracyj
nym, nietypowe dla Przedsiębiorstwa i nie najlepiej do nie
go pasujące;
7) należy zaznaczyć, że do drugiej połowy lat sześćdziesią
tych prace geodezyjne dla Warszawy w dość szerokim za
kresie wykonywał również „Geoprojekt”, obsługujący pod
względem geodezyjnym osiedlowe budownictwo mieszka
niowe. Był również wykonawcą całości prac geodezyjnych
związanych z budową Stadionu Dziesięciolecia. Fakt ten w
publikacji pominięto;
8) na odnotowanie zasługuje również pomoc, jakiej war
szawska służba geodezyjna doznawała od władz resorto
wych.
Publikacja Sto lat geodezji Warszawy, 1875—1975, mimo
niedoskonałości, stanowi przyczynek do historii geodezji
warszawskiej ostatniego okresu.

*

Członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
jest Obowiqzkiem każdego geodety
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uKomitet Naukowo-Techniczny Naczelnej Organizacji Technicznej
ds. Jakości
Obecnie zadaniem środowiska tech
nicznego jest zdecydowane sięgnię
cie do jakościowych czynników
wzrostu dla przyspieszenia rozwią
zania podstawowych zadań, jakie
sformułował program rozwoju kra
ju na okres zamykający dekadę lat
70.
Uchwała Generalna
VII Kongresu Techników Polskich
Zgodnie z Uchwałą Rady Głównej
NOT z 28 VI 1977 r., powołano Komi
tet Naukowo-Techniczny NOT ds. Ja
kości. Komitet ten będzie kontynuował
i rozwijał działalność powołanej w 1966
roku b. Głównej Komisji NOT ds. Ja-i
kości.
Celem Komitetu jest doskonalenie
jakości w możliwie szerokim zakresie,
ze szczególnym uwzględnieniem jako
ści produkcji i usług technicznych.
Podstawowe formy działania Komitetu
to:
— inicjowanie działań motywacyj
nych w środowiskach inźynieryjno-technicznych i wśród załóg, wspólnie
ze związkami zawodowymi;
— analizowanie i upowszechnianie
krajowych i zagranicznych systemów
technicznych i społecznego oddziaływa
nia na jakość;
— upowszechnianie
problematyki
unifikacji, typizacji i normalizacji;
— opracowywanie metod i podejmo
wanie środków działań zmierzających
do doskonalenia systemów oddziały
wania na jakość przez koła naukowe
SNT, oddziały wojewódzkie SNT, od
działy wojewódzkie NOT i SNT oraz
zarządy główne SNT.
Komitet składa się z:
— przedstawicieli zgłoszonych przez
stowarzyszenie naukowo-techniczne;
— przedstawicieli zgłoszonych przez
instytucje, urzędy państwowe i organi
zacje społeczne;
— imiennie zgłoszonych specjalistów
w określonej dziedzinie nauki i tech
niki.
Przedstawicielem Stowarzyszenia Ge
odetów Polskich w Komitecie jest au
tor notatki.
Prezydia rad oddziałów wojewódz
kich NOT w porozumieniu z Prezy
dium Komitetu mogą powoływać wo
jewódzkie komitety ds. jakości, które,
działając w ramach oddziału woje
wódzkiego NOT, będą współpracował>’
z Komitetem. Na terenie województw
mogą być organizowane kluby dobrej
roboty. W zakładach produkcyjnych
i usługowych z inicjatywy zakłado
wych kół SNT można organizować ko
ła lub zespoły ds. jakości, rady ds. ja
kości oraz gabinety jakości.
Wyniki prac Komitetu oraz propo
zycje w środowisku geodezyjnym bę
dą przekazywane Zarządowi Główne

mu SGP, popularyzowane w Przeglą
dzie Geodezyjnym i w prasie związków
zawodowych.
Zamierzamy też ponowić propozycję
zorganizowania Geodezyjnych Dni Ja
kości, opublikowaną w numerze 2/77
Przeglądu Geodezyjnego.
W dyskusji podczas pierwszego po
siedzenia Komitetu zwracano uwagę na
konieczność dobrej roboty, a nie mno
żenia aktów normatywnych. Mamy w
kraju szereg bardzo dobrych przepi
sów, istotna jest jednak sprawa ro
zumnego stosowania ich. Zwracano
uwagę na konieczność analizowania
skutków działania przepisów, aby im
pulsy i sygnały idące z dołu w górę
były podstawą doskonalenia działania.
Zwracano też uwagę, by normy i in
strukcje zawierały ogólne wytyczne,
bez szczegółowych ustaleń ograniczają
cych zbytnio swobodę działania wyko
nawców. Poważnym zagadnieniem jest
określenie wymagań jakościowych nor
malizacji. Nowoczesna normalizacja
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precyzuje wymagania odbiorcy-użytkownika tak, by otrzymał on tani pro
dukt zaspakajający potrzeby.
W zagadnieniach jakości jest istotne
wybranie podstawowych zadań, na któ
rych skoncentruje się wysiłki. W geo
dezji tym zadaniem jest mapa zasad
nicza. Dlatego skupienie na niej uwagi
w konkursie jakości robót geodezyj
nych powinno przynieść dobre re
zultaty.
W produkcji stosunkowo łatwo moż
na osiągnąć dobre wyniki jednostkowe,
jednak istotna jest ¡przeciętna, która
powinna być doskonała. Zwrócono też
uwagę, że każda droga zaczyna się od
pierwszego kroku. Podkreślano ko
nieczność właściwej organizacji faz
przedprodukcyjnych, które, mimo że
często Hiedoinwestowane i niedofinansowane, decydują o powodzeniu.
A. Dobrzyński
Poznań

prac Sekcji Geodezji Urządzeń Rolnych SQP

Sekcja Geodezji Urządzeń Rolnych
Stowarzyszenia Geodetów Polskich jesienią 1978 r. zorganizuje na terenie
województwa białostockiego kursokonferencję na temat: Kształtowanie struk
tury obszarów wiejskich w Polsce.
Przewiduje się zorganizowanie wysta•wy tematycznie związanej z kursokonferencją.
Komitet Organizacyjny kursokonferencji zwraca się z uprzejmą prośbą do
instytucji naukowych, organów admistracji państwowej, jednostek produk
cyjnych oraz innych zainteresowanych
jednostek o zgłaszanie referatów na
kursokonferencję oraz eksponatów na
wystawę.

Tematy proponowanych referatów
prosimy przesyłać do Zespołu Redak
cyjnego, pod adresem:
mgr inż. Karol Szeliga
Politechnika Warszawska
Instytut Geodezji Gospodarczej
PI. Jedności Robotniczej 1
00-661 Warszawa
Propozycje dotyczące eksponatów na
wystawę prosimy przesyłać pod adre
sem:
mgr inż. Tadeusz Kurylowicz
Wojewódzkie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3/5
15-213 Białystok
Doc. dr inż. St. Trautsolt

Il Ogólnopolski Rajd Geodetów
Już po raz drugi, w dniach 4—19
września 1977 roku, odbył się II Ogól
nopolski Rajd Turystyczny Geodetów
w Beskidzie Śląskim, Żywieckim i Ma
łym. Protektorem Rajdu był wicewo
jewoda bielski — mgr Antoni Urba
niec. Meta Rajdu znajdowała się w
ponad 700-letnim Żywcu. Organizato
rami Rajdu byli: Koło Zakładowe
Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
Rada Zakładowa Związku Zawodowego
Pracowników Rolnych oraz Koło Pol
skiego Towarzystwa Turystyczno-Kra

joznawczego przy Wojewódzkim Biu
rze Geodezji i Terenów Rolnych w
Bielsku-Białej z siedzibą w Żywcu.
W Rajdzie wzięło udział 450 uczest
ników,
pracowników wojewódzkich
biur geodezji i terenów rolnych, okrę
gowych przedsiębiorstw geodezyjnych
oraz innych przedsiębiorstw z całego
kraju, jak również grupa rajdowa ze
Słowacji.
Celem Rajdu, jak w roku poprzed
nim, było zapoznanie wszystkich uczestników z pięknem Beskidów, upow57

Szechnienie pieszej turystyki górskiej
i krajoznawstwa, przedstawienie osiąg
nięć gospodarczych województwa biel
skiego oraz zacieśnienie i nawiązanie
nowych kontaktów koleżeńskich, a
także wymiana doświadczeń zawodo
wych i osiągnięć w środowisku geo
dezyjnym.
Rajd przebiegał pięknymi trasami,
wzdłuż szlaków turystyki górskiej.
Trasy Rajdu biegły grzbietami szczy
tów: Babiej Góry, Pilska, Rysianki,
Skrzycznego, Czantorii, Baraniej Góry,
Leskowca, Żaru, przez miejscowości
turystyczno-wypoczynkowe sportów zi
mowych, jak: Zawoja, Korbielów,
Zwardoń, Szczyrk czy Wisła, malowni
czo położone doliny Skawy, Soły i
Wisły, wzdłuż pięknych zbiorników
wodnych w Tresnej, Międzybrodziu
oraz na Górze Żar — przy elektrowni
szczytowo-pompowej.
Każdą trasę Rajdu prowadzili kie
rownicy, którzy opiekowali się grupą,
zaznajamiali z otoczeniem krajobrazo
wym, zapewniając bezpieczną wę
drówkę.
Całość pracy związanej z Rajdem
wykonała liczna grupa pracowników
WBGiTR w Bielsku-Białej, zrzeszo
nych w organizacjach, które organizo
wały Rajd.
Geodeci — członkowie Koła Zakła
dowego SGP wykonali w czasie Rajdu
społecznie dwa pomiary sytuacyjno-wysokościowe pod budowę nowych
„Bacówek”.
Grupy rajdowe wyróżniały się wśród
innych turystów charakterystycznymi
czapeczkami, widocznymi z dalszej od
ległości.
Pieszej wędrówce towarzyszył humor,
śpiew i spotkania przy ognisku. Miłe
były spotkania uczestników I i II Raj
du, którzy uważali się już za dobrych,
starych znajomych.

Metą wszystkich tras Rajdu był Ży
wiec, znany nie tylko w Polsce z do
brego piwa „Fuli”, „Krakus”, o czym
przekonali się wszyscy uczestnicy Raj
du. W Żywcu znajdują się także zna
ne zakłady futrzarskie, papiernicze, fa
bryka śrub, fabryka wtryskarek „Po
nar”. Przybyli na metę uczestnicy
otrzymali gorącą strawę, bo chłód i
zimno dały znać o sobie, zwłaszcza w
dzień poprzedzający koniec wędrówki.
Zakończenie Rajdu odbyło się na
płycie stadionu sportowego Klubu Ko
szarawa — Żywiec. Uczestników Rajdu
oraz zaproszonych gości, wśród których
byli przedstawiciele władz województwa
bielskiego, Żywca oraz dyrektorzy biur
geodezji, powitał dyrektor WBGiTR w
Bielsku-Białej — mgr inż. Edward
M a t o n ó g. Następnie głos zabrał
wicewojewoda bielski — mgr Antoni
Urbaniec, protektor Rajdu, wita
jąc wszystkich zebranych w imieniu
władz i własnym. W swoim wystąpie
niu omówił najpoważniejsze zagadnie
nia służby geodezyjnej województwa,
osiągnięcia zasadniczych gałęzi gospo
darki, szczególną uwagę poświęcając
sprawom turystyki, wypoczynku, spor
tu w pięknych Beskidach, ochrony
środowiska w tym regionie. Podzięko
wał także uczestnikom za kulturalny,
godny miana turysty, udział w im
prezie.
Po zakończeniu części oficjalnej od
były się konkursy.
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4. Konkurs na najmłodszego uczestnika

Prócz tego były jeszcze konkursy na
najładniejszy transparent, najoryginal
niejszy ubiór rajdowy i najniepotrzebniejszą rzecz na Rajdzie.
Zdobywcy pierwszych miejsc w kon
kursach otrzymali nagrody od orga
nizatorów.
Wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymali
pamiątkowe znaczki, dyplomy uczest
nictwa w Rajdzie, proporczyki i czap
ki rajdowe.
Finałem Rajdu było wspólne ogni
sko, przy którym śpiewano i bawiono
się do późnych godzin.
Organizatorzy Rajdu dziękują uCzestnikom II Ogólnopolskiego Rajdu
Geodetów za udział w Rajdzie. Do
zobaczenia na trasach III Ogólnopol
skiego Rajdu Geodetów w 1978 roku.

Najmłodszym uczestnikiem okazała
się 3-letnia pociecha małżeństwa geo
dezyjnego z Oświęcimia.

Mgr inż. Józef Gałuszka
Przewodniczący Koła Zakładowego SGP
przy WBGTiR w Bielsku-Białej

1. Konkurs na najliczniej reprezento
wane biuro

Pierwsze miesce zdobyło powtórnie
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyj
no-Kartograficzne z Rzeszowa.
2. Konkurs na najlepszą piosenkę
rajdową

Pierwsze miejsce, również po raz
drugi, zdobył zespół ,,Pentagonik" z
Prudnika, gdzie mieści się Rejonowy
Oddział WBGiTR w Opolu.
3. Konkurs na najstarszego uczestnika

Pierwsze miejsce przypadło senio
rowi, doc. inż. Ignacemu Rabczukowi z Akademii Rolniczej w Kra
kowie — wychowawcy rzeszy geode
tów urządzeniowców rolnych.

Komunikat Komisji Il

Międzynarodowego
Towarzystwa Fotogrametrycznego
W dniach 12—14 września 1978 r.
odbędzie się w Paryżu Międzynarodo
we Sympozjum Komisji II ISP.
Tematem obrad będą najnowsze osiągnięcia w dziedzinie instrumentów
stosowanych w fotogrametrii anali
tycznej i technikach zdalnego pozyski
wania, opracowania i wizualizacji in
formacji.
Skróty referatów o objętości około
200 słów wraz z krótką biografią autora(ów) należy przesłać pod adresem:

Dr A. FONTANEL
S.I.P. Secrétariat Commission II
4 Avenue de Bois Preau. BP. 311
F. 92506 RUELL-MALMAISON-CEDEX
(France)
Instytucje, które chcą wziąć udział
w wystawie, proszone są o nawiązanie
bezpośredniego kontaktu z drem A.
Fontanelem.
Sekretarz Komisji II MTF
dr inż. J. Butowtt
Warszawa

Najlepiej w tenisa stołowego grają geodeci
z OPGK w Lodzi
Z inicjaityiwy Rady Zakładowej i Za
rządu Koła Zakładowego TKKF „Geo”
Okręgowego Przedsiębiorstwa Geode
zyjno-Kartograficznego w Łodzi w
grudniu 1976 r. odbył się I Ogólno
polski Turniej przedsiębiorstw geode
zyjno-kartograficznych w tenisie sto
łowym o puchar dyrektora Zjednocze
nia „Geokart”.
W dniach 3—4 grudnia 1977 roku
OPGK w Łodzi było gospodarzem ta
kiego turnieju po raz drugi. W im
prezie udział wzięło 12 drużyn z całej
Polski, wystąpiło około 60 zawodni
ków.
Drużyna tenisistów z OPKG w Łodzi
zdobyła I miejsce i puchar przechodni
dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw
Geodezyjno-Kartograficznych „Geokart”
(obroniła I miejsce zdobyte w 1976 r.).

Zespół OPGK w Łodzi wystąpił w
składzie: Marek Skowroński (ka
pitan), Bogusław Urbaniak, Jerzy
Sagański.
Dalsze lokaty drużyn są następujące:
II — OPGK w Krakowie
III — OPGK w Szczecinie
IV — PPGK w Poznaniu
V — OPGK w Lublinie
VI — OPGK w Opolu

VII — OPGK w Bydgoszczy
VIII — MPG w Łodzi
IX — OPGK w Białymstoku
X — PPGK w Warszawie
XI — OPGK w Zielonej Górze
XII — OPGK w Ursusie.
W konkurencji gier indywidualnych
startowało 16 najlepszych zawodników.
I miejsce zdobył Bogusław Urba
niak z OPGK w Łodzi, który wy
grał wszystkie swoje (13) pojedynki
(gry w drużynie i indywidualne).
U miejsce zdobył Bogdan Kamiń
ski z OPGK w Szczecinie.
III miejsce zdobył Jerzy Benicewicz z OPGK w Lublinie.
IV miejsce zdobył Marek Sko
wroński z OPGK w Łodzi.
Cztery najlepsze drużyny i czterej
najlepsi zawodnicy otrzymali puchary,
a pozostałe drużyny — dyplomy.
W drużynie PPGK z Poznania i
OPGK z Ursusa w męskich zespołach
wystąpiły 2 zawodniczki — Urszula
Sterna i Wiesława P o d k o ń.
III Ogólnopolski Turniej odbędzie
się w 1978 roku w Krakowie.

Zygmunt Pluciennikowski
Łódź

IN MEMORIAM
Mgr inż. ANDRZEJ ROGOZIŃSKI
W dniu 1 listopada 1977 raku pcd
Tarnowem zginął tragicznie kol. An
drzej Rogoziński, urodzony w Sanoku
17 maja 1937 roku w rodzinie nauczy
cielskiej.
Jedenastoletnią szkołę ogólnokształ
cącą ukończył w 1955 roku i rozpoczął
studia w Akademii Górniczo-Hutniczej,
na Wydziale Gecdezji Górniczej, Sekcji
Iniynieryjno-Przemysloiwej w Krako
wie. P0 obronie pracy magisterskiej w
grudniu 1960 roku rozpoczął pracę w
Wojewódzkim
Zarządzie
Urządzeń
Rolnych w Rzeszowie w charakterze
wykonawcy w bezpośredniej produk
cji. Wykonywał prace geodezyjne w
Bieszczadach, pod urokiem których po
został do końca życia. We wrześniu
1961 roku został zatrudniony w Pań
stwowej Szkole Technicznej ze spe
cjalnością geodezji w Kielcach, na sta
nowisku wykładowcy przedmiotów za
wodowych. W dniu 21 lutego 1962 ro
ku podjął pracę w byłym
wódzkinr Przedsiębiorstwie Geodezyjnym
Gospodarki Komunalnej, gdzie, nie
zaniedbując pracy pedagogicznej, zaj
mował kolejno stanowiska wykonawcy
robót potowych i kameralnych w bez
pośredniej produkcji, starszego inspe
ktora kontroli, nadzoru i odbioru ro
bót, kierownika działu technicznego.
Uznając Jego wiedzę i zdolności po
wołano Go następnie na stanowisko
naczelnego inżyniera Przedsiębiorstwa.
Na itym stanowisku wniósł poważny
wkład w rozwój Przedsiębiorstwa i
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Rozwiązanie zadania
nr 170
Rozwiązanie zadania nr 170 nadesłało
26 kolegów. Szukana powierzchnia, po
zaokrągleniu, wynosi 1254 m2. Ocena
zadania była następująca: kol. Roman
Arabski z Łodzi uznał je za inte
resujące, zwrócił jednak uwagę, że je
śli się nie wpadnie na pomysł, to spra
wia ono pewne trudności; kol. Kazi
mierz Płonka z Żor podkreślił, że
zadanie można rozwiązać, korzystając
z różnych wzorów i twierdzeń mate
matycznych i że oprócz charakteru teoretyczno-matematycznego ma
ono
również charakter praktyczny — geo
dezyjny; kol. Bronisław Filip z Łań
cuta ocenił zadanie jako proste, choć
podchwytliwe; a wreszcie kol. Zygmunt

I

osiągane wyniki (I miejsce we współ
zawodnictwie
krajowym
przedsię
biorstw geodezyjnych). Po integracji
przedsiębiorstw włączył się do prac de
cydujących o ukształtowaniu profilu
Okręgowego Przedsiębiorstwa Geode
zyjno-Kartograficznego, dostosowanego
do zwiększonych zadań. Jako kierow
nik działu rozwoju koncentrował swoje
wysiłki na sprawach postępu technicz

Orzechowski z Warszawy uznał,
że zadanie pozostaje pod przemożnym
wpływem zadania nr 166 kolegi Roma
na Arabskiego, gdyż i tutaj moż
na wykorzystać związki geometryczne
okręgu poprowadzonego przez 3 punkty
(ze styczną i sieczną). Niemniej uznał
zadanie za zupełnie inne i też ciekawe.
A oto rozwiązanie nadesłane przez
kol. Mariana Borowicza z Lubli
na (rys. 1).
Trójkąty ABC i DCB są podobne,
gdyż mają wspólny kąt ABC, zaś kąty
BAC i BCD są sobie równe. Możemy
więc napisać
AB
BC
BC
BD

nego i wprowadzania nowoczesnych
technologii, osiągając duże sukcesy.
W 1976 roku za produkcyjne zasto·
sowanie tematu Automatyzacja proce·
su opracowania mapy zasadniczej zo
stał wyróżniony
przez Ministerstwo
Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowdska za osiągnięcia
naukowe w dziedzinie geodezji.
W dowód uznania zasług był odzna
czony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Zło
tą i Srebrną Oznaką „Za Zasługi w
Dziedzinie Geodezji i Kartografii”.
Z grona naszego odszedł człowiek
prawy, skromny, życzliwy, o wysokiej
kulturze osobistej, a jednocześnie zna
komity
pracowmik,
Sprawdedliwyzwderzchnik, świetny fachowiec, wy
chowawca młodzieży, człowiek przed
kładający zawsze dobro publiczne nad
własne potrzeby.
Tragiczna śmierć wyrwała Go spo
śród nas przedwcześnie, w pełni ak
tywności, rozkwitu możliwości twór
czych.
Dowodem szczerej, gorącej sympatii
i życzliwości dla Zmarłego był udział
licznych przyjaciół, kolegów i znajo
mych w odprowadzeniu na miejsce
wiecznego spoczynku na kieleckim
cmentarzu. W pamięci naszej pozosta
nie jako człowiek o wielkich zaletach.

Cześć Jego pamięci!
Mgr inż. Zbigniew Slizcinskl
Kielce

Po podstawieniu danych liczbowych

BC = 40 m
W trójkącie ABC ze wzoru sinusów
obliczamy kąt ACB
BC
sin 35°

AB
sin ACB

sin ACB = 0,9177222

kąt ACB = 66035'43"
Skąd

kąt ABC = 78024'17"

Rys. 2

59

Powierzchnię trójkąta obliczamy ze
wzoru Carnota
P = 1∕2AB ∙ CB ∙ sin ABC
A po podstawieniu danych liczbowych

P — 1254 m2

Kolega Zygmunt Orzechowski
obliczył bok BC po prostu ze znanego
wzoru na styczną i sieczną kręgu koła
(rys. 2). Skąd

BC2 = BD- AB
Dalszy tok obliczeń jak poprzednio.
W wyniku losowania nagrodę główną
od Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
w postaci wydawnictwa albumowego
Herb Warszawy otrzymał kol. Witold
Kuckiewicz z Warszawy.

Nagrody dodatkowe w postaci ksią
żek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich wylosowali koledzy: Andrzej Dą
browski z Bielska Podlaskiego, Je
rzy Starykiewicz z Brześcia nad
Bugiem (ZSRR), Paweł Bednarz z
Kozienic, Marian Borowicz z Lu
blina, Ireneusz Magdziarz z Ka
towic.

SJT
Zadanie nr 170 kończy Kącik Zadań,
który przez 15 lat, w okresie 1963—1977,
ukazywał się w Przeglądzie Geodezyj
nym. Zawiadamiając 0 tym sympaty
ków Kącika, redakcja dziękuje auto
rom opublikowanych zadań oraz kole
gom, którzy podjęli trud ich rozwiąza
nia.
«—

Rozwiązanie zadania nr 170 nadesłali:

Witcld Kuckiewicz (Warszawa), Marian
Borcwicz (Lublin), Tadeusz Laskowski (Gru
dziądz), Romuald Kotowski (Nysa), Edmund
Musial (Radomsko), Wacław Laskowski (Ko
zienice), Andrzej Maciej Cwiejkowski (Brzeg
Dolny), Jan Ciechomski (Płock), Stanisław
Rozpara (Krosno), Zygmunt Orzechowski
(Warszawa), Ireneusz Magdziarz (Katowice),
Roman Arabski (Łódź), Jacek Grochulski
(Warszawa), Andrzej Dąbrowski (Bielsk Pod
laski), Paweł Bednarz (Kozienice), Kazimierz
Płonka (Żory), Jerzy Starykiewicz (Brześć
nad Bugiem, ZSRR), Jerzy Cymerman (Kra
snosielc), Bronisław Filip (Łańcut), Stani
sław Ftasznik (Lublin), Jan M ardoń (Chełm),
Józef OIma (Kozienice), Zbdgniew Śliwiński
(Kielce), Alfons Szejba (Inowrocław), Józef
Kosiński (Gdynia), Kazimierz Rokita (Dą
browa Górnicza).

— Baterie akumulatorowe w zastoso
waniu do nowej techniki geodezyjnej.
— Μ. Klimeszy — Giełda nowości
technicznych.
Nr 7 — lipiec 1975 r.: J. Vlczek

TREDER J.: Toponimia byłego powiatu
puckiego. Gdańskie Towarzystwo Naakowe, Gdańsk 1977. Str. 309, map 5.
Książka stanowi tom III serii Po
morskie monografie toponomastyczne,
zapoczątkowanej książką E. Brezy
Toponimia powiatu kościerskiego, 0
której zob. w nr 8/1975 Przeglądu Geo
dezyjnego, s. 334. Tak samo składa się
z części materiałowej oraz części za
wierającej interpretację i charaktery
stykę materiału. Część materiałowa
zawiera cztery słowniki: nazw obiek
tów zamieszkałych, wybranych nazw
terenowych lądowych (ograniczenie w
przedstawieniu tego materiału wynikło
a przyczyn od autora niezależnych;
■całość nazewnictwa terenowego lądo
wego autor przedstawi w innym opra
cowaniu), 'trzeci słownik zawiera naz
wy wodne, a czwarty —■ nazwy toni
rybackich na Bałtyku. W sumie autor
omówił 3275 nazw geograficznych okofo 450 obiektów nazywanych (615 nazw
miejscowych odniesionych do około
450 obiektów i 2660 nazw terenowych
dotyczących około 2450 obiektów). Bo
gactwo nazewnicze tego nie największego obszarem powiatu (w 1970 roku
jego powierzchnia wynosiła 590 km2)
Było w przeszłości i jest dzisiaj rezul
tatem znacznego urozmaicenia fizjogra
ficznego terenu i wynikiem intensyw
nego formowania nazw obiektów lądo
wych z punktu widzenia przydatności
w gospodarce rolnej, a obiektów na
Bałtyku i na brzegu morskim z punk
ci widzenia rybołówstwa morskiego.
Z. Brocki
Seodeticky a Kartograficky Obzor
•
Nr 4 — kwiecień 1975 r.: J. Kon-

3 a — Realizacja uchwał posiedzenia
Komitetu Centralnego Komunistycznej
łO

Partii Czeskiej w sprawie naukowo-technicznego rozwoju w resorcie Cze
skiego Urzędu Geodezji i Kartografii. —
P. Marczuk, J. Vanko — Ocena
dokładności określenia średniej dłu
gości metra łaty. — J. Kabelacz,
I. Rackova — Zastosowanie trójwy
miarowej geodezji do określania i wy
równywania poligonów na budowach
inżynierskich. — Μ. Bauman — Prak
tyczne usunięcie błędów spowodowa
nych nienależytym spoziomowaniem
teodolitu. — Μ. Hauf — DaImiervA
elektrooptyczne c.d. — D. Kad ne το
ν a — Widoki panoramiczne i mapy
widokowe.
Nr 5 — maj 1975 r.: J. Czernianski — Analityczne oddzielne określa
nie poszczególnych parametrów zdjęć
w fotogrametrii naziemnej. — P. V yskoczil, A. Zeman — Wyniki
badań instrumentu Zeissa Ni 002 z
kompensatorem. — Z. Hanusz, J.
Scik, I. Novotny, V. Jilek -Współczesność i dalsze perspektywy
ośrodków geodezyjnych. — J. Jilek
— Określanie pionowego ustawienia
wysokich budowli. — Μ. H auf —
Dalmierze elektrooptyczne c.d. — J.
Blunar, Μ. Hyrosz — Tyczenie
granic w terenie według map i innych
dokumentów geodezyjnych.
Nr 6 — czerwiec 1975 r.: J. Abelovicz, J. Valisz — Doświadczenia
z zakresu opracowania na kompute
rach podstawowych zadań geodezyj
nych. — Μ. Herda — Opracowanie
Wielkoskalowych dig⅛alnych map te
matycznych i ¡podstawowe zakresy ich
zastosowania. — V. Pichlik — Za
stosowanie materiałów geodezyjnych
do operatywnego kierowania uprawami
rolniczymi. — Μ. Horova — O auto
matyzacji opracowań map tematycz
nych. — Μ. Hauf — Dalmierze elek
trooptyczne cd. — V. Podronzek

— Bierne odbicie promieni dalmierza
laserowego. — P. Vyskoczil ■— Mi
kroklimat a wewnętrzna temperatura
inwarowych łat niwelacyjnych. — J.
Szolc — O kategoryzacji współczes
nych teodoUtów. — Μ. Hauf — Dal
mierze elektrooptyczne c.d. — G.
Karsky — Pierwsza Iriangulacja
Pragi.
Nr 8 — sierpień 1975 r.: J. S z ii 11 i
— Liczbowe określanie przesunięć z
różnic pomiarów. — F. Benesz, A.
Zeman — Wpływ zmian środowiska
na łaty niwelacyjne. — V. Pichlik
— O podwyższaniu efektywności wielkoskalowych zdjęć fotogrametrycznych
obszarów zurbanizowanych. — Μ.
Hauf — Dalmierze elektrooptyczne
c.d. — K. Macek — Zastosowanie
lasera przy budowie sztolni oraz do
układania ¡przewodów rurowych w
sztolniach. — K. Maksmilian —
Racjonalizacja zbioru informacji do
zakładania i prowadzenia rejestru ewi
dencji nieruchomości.
Mgr inż. Władysław Barański

Mensuration, Photogrammetrie, Genie
rural. Vermessung, Photogrammetrie,
Kulturtechnik
Fachblatt

Nauka. Nr II — czerwiec 1975 r.: U.

Fl u r y — Kilka aspektów melioracji
nadaarskich, ze szczególnym uwzględ
nieniem ożywienia doliny Reuss. — N.
Vital — Rozwój budownictwa wiej
skiego.
Nr IH/IV — październik 1975 r.: H.
Moritz — Parametry geodezyjne i

systemy odniesienia. — Μ. Schürer
— Linie geodezyjne a mechanika. — H.
G.Kahle i inni — Znaczenie redukcji
Dokończenie na III str. okt.
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POLSKIEGO TOWARZYSTWAI FOTOGRAMETRYCZNEGO I
Dr inż. ALEKSANDRA BUJAKIEWICZ
Mgr inż. RYSZARD PREUSS_____________
Politechnika Warszawska
Instytut Fotogrametrii i Kartografii

Ocena przydatności kamery Wilda P-31 do pomiarów inżynierskich
Skonstruowana w 1972 roku kamera naziemna Wilda P-31
lost wyposażona w trzy wymienne stożki: nadszerckokątny,
szerokokątny i wąskokątny. Ostatni z wymienionych stoż
ków po raz pierwszy zaprezentowano w 1976 r. na XIII
Kongresie Fotogrametrycznym w Helsinkach, a w grudniu
tegoż roku firma Wild Heerbrugg prezentowała go na Sym
pozjum SGP NOT w Warszawie. W tym samym czasie
kamerę z wąskim stożkiem udostępniono Instytutowi Fo
togrametrii i Kartografii Politechniki Warszawskiej w celu
sprawdzenia przydatności do precyzyjnych pomiarów inży
nierskich.
Konstrukcja kamery spełnia szereg warunków wymaga
nych w precyzyjnych opracowaniach fotogrametrycznych.
Warunki te zostały szczegółowo omówione w [2] i prak
tycznie sprawdzone w eksperymentach prowadzonych w
Instytuciie Fotogrametrii i Kartografii PW [1], [3],
Dotychczas w opracowaniach inżynierskich wykorzysty
wano takie kamery, jak fototeodolit Zeiss-Jena 29/1318 lub
kamera UMK 10/1318. Wysoka precyzja i stabilność kamery
P-31 z wąskim stożkiem pozwoliły zarejestrować wierniej
szy obraz obiektu i dzięki temu poprawne dokładność opra
cowania fotogrametrycznego.
Uzyskane wyniki udostępniano firmie Wild Heerbrugg
w Szwajcarii, jako dowód dużej przydatności kamery do
precyzyjnych pomiarów inżynierskich.
Badany zestaw kamery P-31 był wyposażony w stożek
o nominalnej odległości obrazu Cfc = 201,89 mm. Ponadto,
dodatkowe trzy pierścienie redukcyjne pozwoliły na zmianę
ogniskowania i rejestrację obiektu z bliska. Dla poszcze
gólnych pierścieni odległości obrazu t¾ i odległości foto
grafowania d są następujące:

25,0 m
14,9 m
10,0 m

<d < 60 m;
<d < 25 m;
<d < 14,9 m;

Ck = 201,89 mm
Ck — 203,02 mm
Ck = 204,16 mm

Parametry te uzyskuje się przy przesłonie //22.
Obiektyw kamery cechuje duża zdolność rozdzielcza oraz
mała dystorsja. Przy rejestracji obrazu na filmie AGFAPAN 25 uzyskuje się zdolność rozdzielczą fotograficzną rzę
du 80—100 linii/mm. Rozkład dystorsji obiektywu zastoso
wanej kamery przedstawiono na rysunku 2.
W celu optymalnego wykorzystania formatu zdjęcia za
stosowano ekscentryczne usytuowanie ramki tłowej w sto
sunku do osi optycznej obiektywu, uzyskując poziomy kąt
rozwarcia kamery, mieszczący się w granicach od —16° do
+ 16°, i pionowy kąt od -7.3o do + 15,7°. Przed kliszą
w odległości 0,05 mm jest umieszczona szklana płytka płasko-równoległa z wygrawerowanymi znaczkami tłowymi,
definiującymi układ współrzędnych iłowych (rys. 3). Do
datkową zaletą tego rozwiązania jest możność stosowania
filmu ciętego w wypadku wykonywania pomiarów mniej
dokładnych.
Odpowiednie zamontowanie stożka kamery w adapterze
Pozwala na zmianę formatu zdjęcia o 90° oraz na skokowe
nachylanie stożka o kątv ±78, ±148, +258, ±308 oraz 1008.
Pormat zdjęcia 102X127 mm jest dostosowany do mate
riałów negatywowych Drodukowanych przez firmę Agfa Gevaert. Firma ta produkuje płyty szklane ULTRA FLAT
0 niepłask ościach nie przekraczających ±3 urn, spełniające
"Wymagania stawiane materiałom negatywowym przy precy
zyjnych pomiarach fotogrametrycznych.
Scharakteryzowaną kamerą wykonano zdjęcia do pomiaru:
— odkształceń prototypu dźwigu samojezdnego oraz
— kształtu elementu prefabrykowanego.

Rys. 1. Zestaw kamery pomiarowej P-31 firmy Wild Heerbrugg
dr
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Rys. 2. Wykres dys
torsji obiektywu stożka
wąskokątnego
kamery P-31

À

►
Rys. 3. Schemat rozmieszcze
nia znaczków tłowych w pła
szczyźnie fotogramu

Pierwszy eksperyment wykonano we współpracy z Za
kładami Doświadczalnymi BUMAR-BUDOR, drugi dzięki
pomocy Pracowni Fotogrametrycznej Przedsiębiorstwa „Geoprojekt” w Warszawie oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojo
wego Przemysłu Betonów CEBET.
Na obu badanych obiektach wyznaczane punkty zasygna
lizowano przed wykonaniem zdjęć. Sposób wykonania zdjęć
oraz analitycznego przetworzenia danych wykonano we
dług zasad przedstawionych w [1], [2].
Badany prototyp dźwigu poddawano odkształceniom statycz
nym. obciążając go zmienną siłą pionową. W wyniku opra61

nych odkształceń ramienia
wysięgnika

Rys. 4a. Zdjęcie dźwigu w czasie odkształcenia
statycznego

3
cowania analitycznego określono zmiany położenia obcią
żonej konstrukcji. Odkształcenia bezwzględne ramienia wy
sięgnika przedstawiono graficznie na rysunku 4b. Deforma
cje podstawy dźwigu były znacznie mniejsze (10÷30 mm)
i nie mogły być przedstawione na tym samym rysunku.
Dokładność bezwzględna pomiaru, oszacowana na pod
stawie odchyłek w punktach kontrolnych (leżących poza
odkształconą konstrukcją), wynosiła 1÷2 mm.
Dokładność względną opracowania fotogrametrycznego
oceniono na podstawie precyzji zbudowanych modeli foto
grametrycznych. Średnie błędy paralaks szczątkowych dla
modeli dźwigu nie obciążonego wynosiły 3÷5 μm. Dla mo
deli dźwigu obciążonego wielkości te były większe, ze wzglę
du na brak synchronizacji ekspozycji zdjęć tworzących mo
del. W czasie wykonywania zdjęć dysponowano tylko jedną
kamerą, którą przenoszono, a obciążona konstrukcja dźwigu
nie była stabilna w czasie.
Dodatkową ocenę dokładności pomiaru deformacji kon
strukcji wykonano na podstawie podwójnego pomiaru.
Przy obciążeniu pionowym Qi, wynoszącym 2 i 4 tony, do
kładność wyznaczenia przestrzennego wektora odkształceń
wynosiła odpowiednio 1,7 i 2,2 mm.
W drugim eksperymencie określono kształt prefabrykatu
budowlanego (rys. 5). Zdjęcia wykonano w skali 1 : 50, sto
sując dodatkowy pierścień pośredni, ustalający głębię ostro
ści w zakresie od 10 do 14,9 m.

Rys. 6. Wykres odchyleń od płaszczyzny obu stron
płyty prefabrykowanej

W wyniku opracowania analitycznego zdefiniowano po
wierzchnie obu stron płyty, wyznaczając zbiór punktów
we wspólnym dla obu powierzchni przestrzennym układzie
współrzędnych.
Jakość badanego prefabrykatu oszacowano na podstawie
określenia zmian grubości płyty, w punktach rozmieszczo
nych wzdłuż jej podłużnych przekrojów, w porównaniu
z wielkościami nominalnymi. Rezultaty przedstawiono na
rysunku 6.
Dokładność opracowania określono na podstawie średnich
błędów paralaks szczątkowych pozostałych na modelu zbu
dowanym analitycznie. Wielkość ta wynosi ±3,6 μm, co na
obiekcie wynosi ±0,2 mm.
Inną ocenę dokładności uzyskano w wyniku porównania
40 odcinków pomiędzy punktami sygnalizowanymi na pły
cie, wyznaczonych fotogrametrycznie oraz z pomiaru taśmą;
otrzymane różnice nie przekraczają 1 mm. Należy podkre
ślić, że dokładność pomiaru długości przymiarem geode
zyjnym stosowanym w tym eksperymencie jest zawarta w
tych samych granicach.
Wykonane przykłady pomiarów inżynierskich wykazały
przydatność badanej kamery do tego typu opracowań.
Otrzymane wysokie dokładności (średnio 4 μm w skali zdję
cia) świadczą o wiernym odwzorowaniu rzutu środkowego
za pomocą kamery. Wąski kąt rozwarcia (32°) i wykorzy
stanie płyt negatywowych ULTRA FLAT pozwoliły na
znaczne ograniczenie wpływów niepłaskości emulsji. Dodat
kową zaletą kamery, wykorzystanej do wykonania zdjęć ele
mentu prefabrykowanego, jest możność fotografowania
obiektu z bliska, dzięki zastosowaniu dodatkowych pierście
ni zmieniających odległość obrazu. Należy także nadmienić,
że tak dobra dokładność pomiaru była między innymi wy
nikiem wysokiej rozdzielczości fotograficznej obrazu.
LITERATURA

•Ul Bujakiewicz A., Preuss R., Legun B.: Precyzyjny

Rys. 5. Zdjęcie pomiarowe jednej strony powierzchni badanego
elementu prefabrykowanego
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pomiar odkształceń żurawia metodą fotogrametrii analitycznej.
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13) Bujakiewicz A., Preuss R.: Zalety analitycznego opra
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Proba zastosowania Slereofotogiamelrii podwodnej w Iiydroliiologii

1. Wstęp

_ ______ ⅜⅛⅛⅜⅛⅜>-

W 1976 roku pracownicy Katedry Geodezji i Fotograme
trii WAT wykonali serię eksperymentalnych podwodnych
Stereofotogrametrycznych zdjęć ryb w basenie doświadczal
nym Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Zabiehcu koło
Warszawy. Celem eksperymentu było określenie przydatno
ści nowej, nieniszczącej i bezdotykowej metody badawczej
w pracach Iiydrobiologicznych.
2. Wykonanie zdjęć

5

1

2

3
4

5

stron

ɔ poktów
ladzie

Podwodne zdjęcia stereoskopowe wykonano podwodnym
zestawem Stereofotogrametrycznym, składającym się z dwu
aparatów Hasselblad 500 C/M z obiektywami Planar o
Ck
80 mm (do odległości D : >x), Umieszczonvch w wodo
szczelnych obudowach na wspólnej bazie długości B ~ 30 cm
(rys. 1). Zdjęcia wykonano w naturalnych warunkach.oświe
tleniowych, z odległości pozornej Dw ~ 1,4 m, na głębokości
H~1 m, na filmie ORWO NP 20, czas ekspozycji wynosił
1/60 s, przysłona f — 8. Fotografowano rvbę będącą w ru
chu, z gatunku tołpyga biała, o długości około 60 cm i sze
rokości około 17 cm, na tle testu przestrzennego z nanie
sionymi punktami o znanych współrzędnych XYZ. wyzna
czonymi z błędem mx = my = ± ŋ,03 mm i mz = ± 0,02 mm.
Pozorna odległość obrazowa kamerv lewej w wodzie c'ιiw =
-118,02 mm, a prawej c”kw = 118.05, gdy Dtc = 1,4 m.
3. Opracowanie Stereograniow

Kys. 1. Stereofotogrametryczny zestaw podwodny na bazie apa
ratów Hasselblad 500 C/M

Do analogowego opracowania Stereofotogrametrycznego na
autografie Wilda A-7 wybrano Stereogramy: 5—5; 8—8; 9—
—9, które w pierworysie opracowano w skali 1 : 1*2.

Stereogram 8—8 (rys. 2) opracowano w rzucie na umowną
płaszczyznę, opierając się na punktach 6, 7, 8, 9, 10, 11
umieszczonych na teście, a stereogram 5—5 (rys. 3); przed-
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Ck 118
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Rys. 4. Pomniejszony pierworys opracowania Stereogramu S-S i

5—5 na autografie A-7 Wilda

Rys. 5. Stereogram 9—9

stawiający ogonową część ryby — na inną płaszczyznę,
opierając się na punktach 1, 2, 3, 4, 5 testu. Dlatego na ry
sunku 4, przedstawiającym pomniejszony pierworys opra
cowania, linia A—A rozgranicza te dwa opracowania.
Głowę ryby opracowano na podstawie Stereogramu 9—9,
opierając się na punktach 12, 13, 14, 15. Na rysunku 5
przedstawiono stereogram 9—9, a na rysunku 6 pomniej
szony pierworys głowy ryby.

Slιra∙∣raa 9
*
ck 118,00
bx 214,27
Ed 16
hy 03,77 02,28
bz 00,00 00,04
ω 100,00 100,00
X 0036 399,36
100,00 100,00

i-------------------10 cm
Rys. 6. Pomniejszony pierworys opracowania Stereogramu 9—9
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W Stereofotogrametrycznym zestawie podwodnym nie ma
zachowanej stabilności elementów orientacji wzajemnej,
dlatego było konieczne opracowanie na autografie, oparte
na zasadzie strojenia zdjęć o dowolnych elementach orien
tacji.
4. Wnioski

1. Zastosowanie StereofoLogrametycznego zestawu pod
wodnego umożliwiło wykonanie synchronicznych zdjęć ste
reoskopowych o znanych dokładnie elementach orientacji
wewnętrznej i przybliżonych elementach orientacji wzajem
nej obiektu będącego w ruchu.
2. Użyty test przestrzenny, na tle którego wykonano zdję
cia ryb, pozwolił na zestrojenie Stereogramu i analogowe
opracowanie na autografie.
3. Stereogramy ryb należy wykonać z .większych odle
głości, tak aby cały fotografowany obiekt znajdował się na
stereoskopowym pokryciu. W przedstawionym opracowaniu
było to niemożliwe, ze względu na zbyt małe wymiary ba
senu doświadczalnego.
4. Eksperyment wykazał, że metody fotogrametrii pod
wodnej można stosować w badaniach hydrobiologicznych,
między innymi do:
— określenia kształtu ciała ryby;
•— określenia korelacji kształtu ciała ryby z jej ruchem
(hydrodynamika) ;
— badania tempa wzrostu ryby;
— badania nad fauną bezkręgową i florą wodną.
5. Zastosowanie metod fotogrametrii podwodnej pozwoli
na wyeliminowanie stosowanych dotychczas pracochłonnych
czynności związanych z pobieraniem próbek pod wodą, a
także powodowania zmian w badanym środowisku wodnym.
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Zofia traczewska-białkowa
Kraków

III Ogólnopolska Konferencja Historyków Karlogralii w Krakowie
III Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii od
była się w dniach 21—22 października 1977 roku w auli
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w
Krakowie. Organizatorem Konferencji — podobnie jak w
ubiegłych latach — był Zespół Histoiii Kartografii Insty
tutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki Polskiej Akademii
Nauk, tym razem we współpracy z Instytutem Geodezji
Górniczej i Przemysłowej AGH.
Posiedzenia zgromadziły około 90 osób — historyków
kartografii, geografii, geologii i geodezji, spośród pracow
ników nauki, bibliotekarzy i archiwistów, a przewodniczył
im doc. J. Janczak. Wygłoszono 11 referatów, 8 ukazują
cych dorobek środowiska naukowego Krakowa oraz 3 nau
kowców czechosłowackich.
Prof. K. Buczek (em. prof. Instytutu Historii PAN,
Kraków) w referacie Sprawa Pomników Kartografii Pol skiej przedstawił swoje propozycje co do sposobu odnowie
nia i kontynuacji wydawnictwa Monumenta Poloniae Cartographica, którego pierwsze egzemplarze reprodukcji znisz
czyli Niemcy w 1939 roku. Występuje potrzeba opracowania
zarówno możliwie pełnej bibliografii map dawnej Polski,
jak i ich — choć kosztownej i trudnej do wykonania —
reprodukcji. Ich przydatność do badań nad geografią hi
storyczną Polski jest bezsporna.
Doktor S. Czarniecki (Zespół Prac. ZNG, PAN, Kra
ków) w referacie Problemy i zadania historii kartografii
geologicznej w Polsce wskazał najistotniejsze zagadnienia
badawcze istotne dla odtworzenia właściwego obrazu kar
tografii geologicznej. Określił konieczne zadania badawcze,
warunkujące rozwiązanie wymienionych zagadnień.
Referat prof. Μ. Odlanickiego-Poczobutta
(IGGiP AGH, Kraków), dr Z. Traczewskiej-Bialkowej (IGGiP AGH, Kraków), mgra inż. K. Walochy
(KPG, Kraków) pt. Atlas dawnych map Krakowa wygłosiła
dr Z. Traczewska-Bialkowa. Atlas, przygotowany z inicja
tywy Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, ukaże
się jako wydawnictwo Instytutu Historii Nauki, Oświaty
i Techniki PAN oraz Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geo
dezyjnego. Autorka omówiła treść Atlasu i zaprezentowała
ciekawsze zabytki kartografii Krakowa od schyłku XVI
do końca XIX wieku.
Doktor Z. Abrahamowicz (IH PAN, Kraków) w
referacie Osmańsko-turecka kartografia Ukrainy i 3 mapy
pogranicza Rzeczypospolitej z Turcją i Krymem w atlasie
Polski Rizzi-Zannoniego zwrócił uwagę na strategiczny
charakter tureckich map południowo-wschodnich kresów
Rzeczypospolitej. Pod tym kątem ocenił również mapy po
granicza polsko-turecko-tatarskiego z atlasu RizzbZannoniego. Koncentrując się na nie zbadanych dotychczas na
pisach tureckich tych map, rozpatrzył wnikliwie ich autor
stwo, zawarte w nich błędy i informacje dotyczące histo
rycznej geografii tych terenów.
Referat dra K. Trafasa (IG UJ) Rękopiśmienna ma
pa — plan górnej Wisly z połowy XIX w. poświęcony był

mało dotychczas znanej mapie odcinka Wisły od granic ze
Śląskiem do ujścia Dunajca, w skali 1:14 400, z połowy
XIX w. Autor, charakteryzując tę mapę jako pierwszą
wielkoskalową mapę tematyczną w zakresie hydrologii,
przedstawił wyniki porównawczych badań dokładności oraz
określił możliwości wykorzystania jej w badaniach osadni
czych i użytkowania ziemi.
Doktor J. Bzinkowska (IG UJ) w referacie Zainte
resowania kartograficzne Jana Śniadeckiego omówiła jego
projekt opracowania szczegółowej mapy kraju z 1790 roku
w świetle pracy naukowo-dydaktycznej znakomitego ma
tematyka i astronoma. Opierając się na programach i ra
portach wykładów, wykazała, iż Śniadecki dążył do przy
gotowania słuchaczy w zakresie umiejętności sporządzania
map.
Mgr E. Schnayder (BJ, Kraków) w referacie Trzy
mappae mundi z polskich lub z Polską związanych ko
deksów średniowiecznych opisał, scharakteryzował i podał
miejsce przechowywania trzech mapek świata, dotychczas
nie publikowanych ani wzmiankowanych w literaturze pol
skich średniowiecznych map. Zaprezentowane mapki należą
do najbardziej typowych i najmniej kartograficznie za
awansowanych mappae mundi. Zwróciły na nie uwagę
krakowskie mediewistki — dr Z. Budkowa i dr M
Kowalczyk.

Mgr A. Krawczyk (IG UJ: Ze studiów nad „Opisem
parafii Karola de Perthées”) Geograficzno-Statystyczne opi
sanie parafiów Królestwa Polskiego... przez K. Pertheesa,
geografa króla Stanisława Augusta określił nie tylko jako
treści o dużym znaczeniu dla historii ziem polskich, ale
fównież jako ciekawe źródło do-dziejów naszej kartografii.
Stwierdził, iż dostępny w Polsce w formie mikrofilmów
Opis, znajdujący się prawodopodobnie poza granicami kra
ju, wymaga odszukania i podjęcia prac nad wydaniem
drukiem.
Goście z Czechosłowacji wygłosili 3 referaty. Kandydat
nauk dr L. Mucha (Katedra Geografii Uniwersytetu Ka
rola w Pradze) w referacie Vyvoj czeskich szkolnich zemepisnych atlasu a nastennych map przedstawił dzieje czes
kich geograficznych map i atlasów szkolnych od połowy
XIX wieku do czasów dzisiejszych.
Kandydat nauk dr L Prikryl (Instytut Historii Sło
wackiej Akademii Nauk, Żylina) w referacie Słowacja i po
łudniowa Polska na mapach Polski i Słowacji od początków
XX wieku poświęcił uwagę mapom Słowacji i Węgier,
obejmującym marginalnie teren południowej Polski, oraz
mapom Polski z obszarem Słowacji. Wspomniał również o
mapach pogranicznych między Polską a Węgrami, pojawia
jących się w drugiej połowie XVIII wieku, oraz mapach
Tatr, przedstawiających łańcuch górski po stronie pol
skiej i słowackiej.
Kandydat nauk dr D. Travniczek (Katedra Geo
grafii Uniwersytetu Purkyniego w Bernie) w referacie
Czeska histerycka kartografie v Ietech 1918—1938 dał prze
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gląd rozwoju badań w zakresie czeskiej kartografii histo
rycznej, podsumowując najpoważniejsze osiągnięcia po
roku 1918.
Ożywiona dyskusja ześrodkowała się głównie wokół za
gadnienia wydania Pomników Kartografii. Podkreślono war
tość dawnych map w badaniach historyczno-geograficznych
i badaniach rozwoju kartografii ziem polskich. Przeważał
pogląd o potrzebie przygotowania do wydania w pierwszej
kolejności map Szczegulnych Pertheesa, jako przekazu kar
tograficznego o dużym znaczeniu dla badań historyczno
-geograficznych. Uznano za wskazane wydanie tomu z ma
pami Pertheesa przed Międzynarodowym Kongresem Geograficznynym (Polska 1982). Wyłoniono 6-osobową komisję,
której zadaniem będzie doprowadzenie do podjęcia wydania
Pomników.
Podnoszono ponadto sprawy: zacieśnienia współpracy z
uczonymi Czechosłowacji, zapoczątkowanej III Konferencją,
zamierzeń edytorskich w zakresie dawnych map geologicz
nych, projektu tworzenia ogólnopolskiego zbioru kartogra
ficznego. Na marginesie obrad podniesiono również istotne
zagadnienie nieuzasadnionych zmian historycznych nazw
geograficznych. Stwierdzono potrzebę przeciwdziałania temu
procesowi.
Dalszy program działania Zespołu przewiduje nadal co
roczne konferencje, z których najbliższa odbędzie się w To
runiu w październiku 1978 r., będzie ona zorganizowana we
współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych
i Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika. W 1979 roku odbędzie się międzynarodowa pol
sko-czeska konferencja poświęcona qiapom górniczym i geo
logicznym. Uwzględniono również wniosek prof. J. Sza
flar skiego poświęcenia jednej konferencji zagadnie
niom kartografii górskiej — głównie Tatr.
W podsumowaniu obrad dδc. J. Janczak podkreślił
wzrost zainteresowania konferencjami, rozszerzenie się ich
tematyki i kręgu kompetentnych środowisk naukowych.

Pierwszego dnia Konferencji, w godzinach popołudnio
wych uczestnicy zwiedzili wystawę zorganizowaną przez
kustosza Oddziału Zbiorów Kartograficznych Biblioteki
Jagiellońskiej, mgra E. Schnaydra. W sali czytelni
Oddziału eksponowano ogółem 45 ciekawych map i atlasów
z wieków XV — XX oraz najpoważniejszą literaturę o nich.
Eksponaty pochodziły nie tylko z zasobów Oddziału Zbio
rów Kartograficznych BJ, ale również z Oddziałów Ręko
pisów i Starych Druków, a także z Biblioteki PAN w Kra
kowie. Obok rękopiśmiennego XV-Wiecznego atlasu Ptole
meusza, najprawdopodobniej wykonanego we Włoszech i być
może stanowiącego własność Jana Długosza, ukazano in
kunabułowe wydanie Kopsografii Ptolemeusza, wydruko
wane w Ulmie w roku 1486. Jest ono opatrzone licznymi
własnoręcznymi notatami właściciela, Jana z Głogowa, XV-wiecznego profesora Akademii Krakowskiej, prawdopodob
nie posługującego się atlasem w uniwersyteckich wykła
dach. Poza mapami i atlasami, również z XVII wieku,
z których jeden zawiera wykreśloną przez sławnego pol
skiego matematyka, Jana Bożka, trasę jego naukowej wy
cieczki śladami Kopernika po Warmii i Mazurach, przed
stawiono także unikalne mapy — wydrukowane na pod
stawie zdjęć' lotniczych — walk rosyjsko-niemieckich z
roku 1917. Na wystawie można było obejrzeć również
pierwszy i jedyny nie ukończony zeszyt Monumenta Poloniae Cartographica oraz polską wojskową mapę topogra
ficzną okolic bitwy pod Monte Cassino z roku 1945. Z kar
tograficznych ciekawostek należy wymienić rękopiśmienną
mapę, być może sporządzoną dla mistrza ceremonii, a przed
stawiającą trasę podróży austriackiego cesarza Franciszka
Józefa I przez Galicję Zachodnią w roku 1880.
Na sali znalazła się również reprodukcja w skali 1:1
Kołłątajowskiego Planu Krakowa z 1785 roku, wykonana
staraniem Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej
AGH przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Karto
graficzne w Krakowie.

Warunki prenumeraty Przeglądu Geodezyjnego
Prenumeratę krajową przyjmują oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch” oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w następujących terminach:

■ do 25 listopada na I kwartał, I półrocze i na cały rok następny
■ do dnia 10 miesiąca poprzedzającego prenumeratę na pozostałe okresy roku bie
żącego
Cena prenumeraty naszego czasopisma:

kwartalna — 75,— zł
półroczna — 150,— zł
roczna
— 300,— zł

Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polity
czne składają zamówienia w miejscowych oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch".
Zakłady pracy i instytucje w miejscowościach, w których nie ma oddziałów RSW,
a także prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumeratę w Urzędach poczto
wych lub u doręczycieli.
*
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, która jest o 50% droższa od pre
numeraty krajoWej, przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu
Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto PKO nr 1531-71,
w terminach prenumeraty krajowej.
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Aktualne problemy numerycznego opracowania podstawowych sieci geodezyjnych
1. Wstęp

3. Dokładność a niezawodność sieci

Parafrazując nieco żartobliwe i obecnie już niesłuszne
określenie fotogrametrii jako sztuki omijania obliczeń można
Powiedzieć, że geodezja ery przedkomputerowej była sztu
ką upraszczania obliczeń. Pracochłonność zadań obliczenio
wych, zwłaszcza tych, które wiązały się z wyrównywaniem
sieci geodezyjnych zmuszała geodetów do nieustannego po
szukiwania rozwiązań stanowiących rozsądny kompromis
między wymaganiami teorii i skromnymi możliwościami
ówczesnej techniki rachunkowej. W sposób świadomy obni
żano jakość wyników uzyskując w zamian niezbędne zwięk
szenie wydajności.
Rozpowszechnienie nowoczesnych środków techniki obli
czeniowej wprowadziło pod tym względem zasadnicze zmia
ny. Informatyka usunęła bariery technologiczne ogranicza
jące przetwarzanie danych pomiarowych. Komputer stał się
podstawowym narzędziem pracy współczesnego geodety-prafctyka, narzędziem, które zwiększa produkcję, podwyż
sza jakość i usprawnia organizację. Wielkie możliwości
techniczne wpłynęły również na rozwój nauk geodezyjnych.
Geodeta-teoretyk znalazł się w całkowicie nowej sytuacji,
w której poziom techniki nie jest hamulcem, lecz bodźcem
dla powstawania nowych teorii i metod.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił istotny rozwój
metodyki numerycznego, zautomatyzowanego opracowania
się w zwięzły sposób osiągnięty stan i tendencje rozwojowe
sieci podstawowych. W artykule niniejszym1> przedstawia
się w zwięzły sposób osiągnięty stan i tendencje rozwojowe
w tej dziedzinie, uwzględniając w szczególności problema
tykę wiążącą się z modernizacją sieci polskiej.

Przy wykorzystywaniu nawet najbardziej precyzyjnych
instrumentów i technik pomiarowych należy się liczyć z
możliwością występowania błędów niedopuszczalnych, nie
mających charakteru przypadkowego. Zdarzają się nie
sprawności w działaniu sprzętu, zawodzi czasem obserwa
tor, niepełna jest znajomość wpływów środowiska fizycz
nego. W tej sytuacji okazało się celowe wprowadzenie
dodatkowych kryteriów oceny jakości sieci dotyczących tzw.
niezawodności [2]. Kryteria te wiążą się ze statystyczną
analizą wyników wyrównania i dotyczą wykrywania błę
dów grubych obserwacji, jak również wpływu błędów nieWykrytych na wartości wyrównane.
Dokładność sieci wyrażana macierzami wariancyjno-koWariancyjnymi zależy od jej konstrukcji i dokładności po
miarów, natomiast niezawodność określona jest głównie
konstrukcją sieci, przy czym podstawowe znaczenie ma roz
kład i liczba wykonanych obserwacji w stosunku do licz
by obserwacji niezbędnych dla jednoznacznego obliczenia
współrzędnych oraz ewentualnych innych parametrów wy
równania sieci.
Porównując dla przykładu konkretne sieci: trilateracyjną, pomierzoną precyzyjnymi dalmierzami świetlnymi
i triangulacyjną, można dojść do wniosku, że sieć trian
gulacyjna jest mniej dokładna lecz bardziej niezawodna niż
Lrilateracyjna.

2. Projektowanie sieci

W projektowaniu sieci geodezyjnych dąży się, generalnie
rzecz biorąc, do osiągnięcia określonych parametrów sieci,
Przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników ekonomicz
nych i organizacyjno-technicznych. Poszukiwanie właściwe
go wariantu projektowego, możliwie dobrze odpowiadają
cego przyjętym celom i kryteriom, nazywa się w litera
turze przedmiotu optymalizacją sieci Podstawowym za
gadnieniem jest tu ustalenie kryteriów, które umożliwia
łoby obiektywne porównywanie poszczególnych wariantów.
Trudności powstające przy matematycznym formułowaniu
całokształtu zadania sprawiają, że proces optymalizacji
traktowany jest w sposób cząstkowy, jednostronnny, ogra
niczony tylko do dokładności sieci.
Wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje optymalizacji [8], [12].
W optymalizacji pierwszego rodzaju poszukuje się najlep
szej konstrukcji sieci, w optymalizacji drugiego rodzaju
bierze się pod uwagę najlepszy rozkład wag obserwacji,
WTeszcie w optymalizacji trzeciego rodzaju dąży się do uIepszenia sieci przez dodanie nowych obserwacji. Jak do
tej pory najbardziej skuteczną metodą jest porównywanie
wyników analiz dokładności oraz ewentualnych innych ana
liz dokonywanych dla kolejnych wariantów sieci oraz wy
bór wariantu najlepszego ze względu na przyjęte kryteria
Proponuje się procesy optymalizacji drugiego rodzaju po
legające na zastosowaniu programowania liniowego oraz
uogólnionych odwrotności macierzowych [12].
’) Artykuł jest skrótem referatu wygłoszonego na sympozjum
Komitetu Geodezji PAN na temat „Aktualne problemy numerycz
nego opracowania podstawowych sieci geodezyjnych”.

4. Model funkcjonalny

Podstawowe związki funkcyjne opisujące konstrukcję sie
ci noszą nazwę modelu funkcjonalnego. Stosowanie do tego
typu opisu równań warunkowych okazało się niedogodne
dla algorytmizacji i komputerowego przetwarzania. · Metoda
warunkowa niemal całkowicie wyszła z praktycznego uży
cia. Powszechnie stosuje się metodę pośredniczącą, mającą
wszelkie cechy uniwersalności. Nie bierze się już pod uwa
gę — poza pewnymi wypadkami szczególnymi — różnic
między wielkościami układów równań normalnych w oby
dwóch metodach. Celem eliminacji wpływu błędów o cha
rakterze systematycznym rozbudowuje się modele funk
cjonalne wprowadzając dodatkowe parametry.
Obowiązuje generalna tendencja do Wykorzystytvania w
jednolitym wyrównaniu wszystkich wartościowych obser
wacji. Tendencja ta znajduje swój wyraz w łącznych wy
równaniach obserwacji różnych klas, przy różnych długoś
ciach boków. Uzyskuje się w ten sposób — na drodze czys
to numerycznej — istotne zwiększenie dokładności, a także,
co jest nie mniej ważne, prawidłową ocenę dokładności
wszystkich punktów sieci. W ostatnich latach do wyrów
nań klasycznych sieci geodezyjnych większych obszarów
wprowadza się wyniki pomiarów dopplerowskich [1].
5. Model stochastyczny

Niezbędnym uzupełnieniem modelu funkcjonalnego jest
model stochastyczny określający wariancje i kowariancje
wyrównywanych wielkości. Dąży się do pełnego uwzględ
niania korelacji matematycznych, wprowadzając do wy
równania w miarę możliwości korelacje fizyczne. Ustale
nie modelu stochastycznego sprawia pewne trudności przy
łącznym wyrównaniu obserwacji naziemnych i satelitar
nych.
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Uznaje się za niedopuszczalne wyrównywanie skorelo
wanych funkcji obserwacyjnych jako wielkości niezależ
nych.
6. KolIokacja

Metoda kollokacji, podobnie jak predykcja i filtracja
jest związana bezpośrednio z teorią wyrównywania ob
serwacji skorelowanych. W metodach tych wprowadza się
bardziej złożoną niż zwykle strukturę błędu wielkości wy
równywanej, przyjmując, że jeden ze składników błędu
jest zmienną losową skorelowaną. Niezbędne do wykona
nia obliczeń kowariancje otrzymuje się na podstawie okreś
lonej empirycznie funkcji kowariancji.
Kollokacja może być traktowana jako rozszerzenie kla
sycznej metody najmniejszych kwadratów. Przez wyko
rzystanie dodatkowych informacji o charakterze stochas
tycznym powstaje tu możliwość określenia pewnych wiel
kości nie objętych modelem funkcjonalnym. Kollokacja
znajduje obecnie zastosowanie w różnych dziedzinach
geodezji
7. Rozwiązywanie wielkich układów równań normalnych

Do rozwiązywania wielkich układów równań normalnych
stosuje się głównie metody eliminacyjne, a zwłaszcza meto
dę pierwiastka krakowskiego (Choleskiego). Niezbędne jest
wykorzystywanie specjalnych algorytmów uwzględniających
położenie elementów niezerowych w macierzy współczynni
ków. Wyróżnia się dwa rodzaje tych algorytmów w zależ
ności od kształtu obszaru macierzy obejmującego wszystkie
elementy niezerowe, zapisywanego w pamięci komputera
i poddawanego przetwarzaniu. W algorytmach pierwszego
rodzaju obszar ten jest pasem o stałej szerokości, ograni
czonym główna przekątną i linią równoległa do niej. Obec
nie dominuje pogląd, że słuszniejsze jest określanie roznatrywanego obszaru ponad główną przekątna przez poda
wanie dla każdei kolumny Iiczbv pomijanych początko
wych współczynników zerowych. Warto tu podkreślić, że
rozwiązanie takie zostało opracowane i opublikowane w
Polsce 16 lat temu i od tej pory jest stosowane praktycz
nie we wszystkich pracach związanych z wyrównywaniami
sieci [71.
Dla bardzo dużych układów celowe jest stosowanie pro
cedur porządkujących niewiadome w taki sposób, aby liczba
zapamiętywanych elementów oraz czas obliczeń były możli
wie małe [91.
Poza metodami eliminacyjnymi przedmiotem stałego za
interesowania są metody iteracyjne dające rozwiązanie do
kładne — teoretycznie rzecz biorac — w skończonej liczbie
kroków [5], Metody te nie Wvmagaja Skomnlikowanych
technik zapisu i adresowania elementów, charakteryzując
sie minimalnym wykorzystaniem pamięci. Jednakże uzys
kiwane wyniki nie zawsze są zadowalające, zwłaszcza gdy
zachodzi potrzeba obliczania odwrotności macierzy współ
czynników.
8. Wyrównania Wielogrupowe

Spośród licznych znanych metod wyrównania wielogrupowego najważniejsze znaczenie ma metoda Pranis-Praniewicza, znana również jako metoda Helmerta. Wynale
ziona kiedyś dla celów rachunku ręcznego umożliwiała jed
noczesne zatrudnienie wielu rachmistrzów. W technice kom
puterowej jest również przydatna, ułatwiając organizację
całego procesu wyrównawczego [7], zwłaszcza gdy opraco
wywana sieć obejmuje obszary wielu państw, a granice blo
ków pokrywają się z granicami państwowymi.
9. Charakterystyka dokładności wyników

Dokładność położenia, określona macierzą Wariancyjno-kowariancyjną jego współrzędnych, zależy od arbitralnych
założeń dotyczących systemu współrzędnych. Wartość użyt
kowa punktowej oceny dokładności sieci podstawowej jest
zatem znikoma. Znaczriie ważniejsza jest ocena dokładności
wzajemnego położenia punktów, zwłaszcza punktów sąsied
nich, ponieważ przy wykorzystaniu sieci użytkownik dowiązuje się z reguły do punktów połączonych bokami, naj
bliżej położonych względem siebie.

Godne zalecenia jest obliczanie macierzy wariancyjno-koWariancyjnych i odpowiednich elips błędu dla następują
cych par funkcji [6]:
1) przyrosty współrzędnych ∆x, Ay — przy określaniu
dokładności bezwzględnej (w jednostkach długości) wza
jemnego położenia pary punktów,
2) azymut i Iogartym długości boku — przy określaniu
dokładności względnej położenia pary punktów,
3) różnica azymutów (kąt) i różnica logarytmów długości
boków (Iongian) — przy określaniu dokładności względnej
wzajemnego położenia uporządkowanej trójki punktów.
W wypadku 2 uwidacznia się błędy orientacji i skali, zaś
w wypadku 3 — błędy określenia kształtu sieci.
10. Bank danych geodezyjnych

Podstawowa sieć geodezyjna może być, według autora,
traktowana z pewnym uproszczeniem jako system obowią
zujący:
a) zbiór trwale stabilizowanych i właściwie konserwowa
nych znaków geodezyjnych,
b) bank danych geodezyjnych, podlegających przetwa
rzaniu i aktualizacji oraz udostępnianych odpowiednim użytkownikom.
Oprogramowanie banku powinno obejmować procesy za
kładania i zabezpieczenia zbiorów, kontroli i redukcji da
nych pomiarowych, analiz statystycznych, modyfikacji
i aktualizacji danych, wyrównania, transformacji, wyszuki
wania danych i ich udostępniania w żądanym zakresie
i odpowiedniej formie numerycznej lub graficznej.
11. Sprzęt informatyczny

W rezultacie osiągnięć współczesnej techniki elektronicz
nej zaznacza się wyraźnie tendencja do szerokiego stoso
wania sprzętu informatycznego w warunkach polowych.
Kalkulatory programowane służą do redukcji i kontroli
wyników pomiarów na stanowisku obserwacyjnym, zaś mi
nikomputery wbudowane do instrumentów umożliwiają
automatyzację pomiaru, wstępnych obliczeń i rejestracji na
nośnikach komputerowych. Znakomitym przykładem są tu
nowe modele odbiorników dopplerowskich, sterowane pro
gramem minikomputera i działające dzięki temu niemal cał
kowicie automatycznie.
Do wyrównań sieci oraz zakładania banków danych sto
sowany jest sprzęt różnego rodzaju, poczynając od wiel
kich systemów komputerowych, np. CDC 6600, a kończąc
na minikomputerach. Te cstatnie przynoszą nadspodzie
wanie dobre efekty techniczne i ekonomiczne.

*

Na zakończenie należy stwierdzić, że podstawowe metody
i techniki numerycznego opracowania sieci geodezyjnych
mają istotne znaczenie dla sieci polskiej, umożliwiając is
totne i wszechstronne podwyższenie jej jakości.
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1875—1975. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 2 p. 53
L’auteur donne une révue détaillée de la publication — Géodésie à Varsovie
1875—1975 — publiée par le Bureau du Géodéte Général de Varsovie et !’Entre
prise Géodésique de Varsovie. Plusieurs remarques jettent une nouvelle lumière
sur des problèmes principaux et des questions de grande importance, dévelop
pent le sujet de la publication et rectifient certainers erreurs.

Dokończenie ze str. 60
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rzędnych między dwiema strefami po
łudnikowymi. — K. Schnadelbach
— Transformacja współrzędnych płas
kich konforemnych — A. Elmiger
•— Geoida w Szwajcarii. — H. Pe
se h e 1 — Wkład geodezji w opra
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Bierhammer — Predykcja zwrot
na. — E. Gotthardt — Wyniki wol
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W. K. Bachmann — Symulacja w
fotogrametrii. — P. Howald — Wy
równanie punktów triangulacyjnych
drogą obliczenia średnich zrównowa
żonych. — R. Conzett — Liniowa
transformacja siatek triangulacyjnych.
— II. Schmid — Modele kosmolo
giczne. — M. Odlanicki-Poczob u 11 — Problemy map tematycznych
do potrzeb planowania przestrzennego
i urządzeń rolnych. — H. Kasper —
Zadania fotogrametrii architektonicz
nej w obronie dóbr kultury w Szwaj
carii. — Ch. A. Peret — Ustalenie
granicy na irańskich wodach teryto
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Nr 1 — styczeń 1976 r.: Sprawozda
nie Szwajcarskiego Związku Miernic
twa i Techniki Uprawy. — Zawód
inżyniera geometry.

Mgr inż. Wilhelm Chojnicki

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
Zarządzenie ministra Administracji, Gospodarki Tcreowej. ɪ Ochrony Środowiska z dnia 16 marca 1977 r. w
prawie zasad i trybu udzielania zgody na reprodukowanie,
Zpowszechnianie i rozprowadzanie map oraz materiałów
1Otogrametrycznych (MP nr 8, poz. 56).

Odpowiednią zgodę wydaje Główny Urząd Geodezji i Karn<Γ∙τw∙ na wni°se⅛ zainteresowanej jednostki organizacyj
ni. Nie wymaga zgody Urzędu reprodukowanie i rozproHaaazanLe maPy zasadniczej oraz map inżynieryjno-gosporczych- w skalach 1:5000 i większych. Zarządzenia nie
-¿„SUje s}e <?° reProdukowania i rozprowadzania map i atlaze}a g ∙ o¾cznyt⅛ maP nie podlegających obowiązkowi
ɪ? szanią do ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograjn_ Narządzenie , nr 1 prezesa GUGiK z dnia 30 marca
„ ∙ ∕Λ' w sPfaWie sprawdzania łat do niwelacji precyzyj
nej (Dł Urz. GUGiK nr 2).

Wprowadzono obowiązek sprawdzania łat używanych do
Tn ∙t*L nywan'3 niwelacji precyzyjnej. Czynności te wykonuje
n ∙ ,,c°dezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej Poli
techniki Warszawskiej.
Zarządzenie nr 2 prezesa GUGiK z dnia 30 kwietnia
JJ77 r. w sprawie stosowania lokalnych układów współ
rzędnych i lokalnych układów wysokości w pracach geode
zyjnych i kartograficznych (Dz. Urz. GUGiK nr 2).

Dotychczasowe układy lokalne mogą być nadal stosowane
w wypadku pomiarów uzupełniających i aktualizacji bie?<lcej materiałów geodezyjnych i kartograficznych. Istnie
jące iddady lokalne zastępuje się układami państwowymi
w razie modernizacji sieci geodezyjnej i aktualizacji jedno
razowej lub okresowej mapy zasadniczej. Tracą moc przepιsy §§ 13 —16 Instrukcji A-VI — Triangulacja lokalnego
znaczenia z 1974 roku.
■ Rozporządzenie ministra Handlu Zagranicznego i Go
spodarki Morskiej z dnia 1 Iipca 1977 r. w sprawie zwol
nień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wy
woź oraz od cła (Dz. U. nr 22, poz. 97).

Straciło moc rozporządzenie ministra HZiGM
1 upca 1975 roku w sprawie przedmiotowej.

— Dekret z dnia 19 Iipca 1977 r. o amnestii (Dz. U.

nr 24, poz. 102).

— Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej
o ułatwieniach w ruchu osobowym obywateli obu państw,
podpisane w Warszawie dnia 20 Iipca 1977 r. (Dz. U. nr 26,

poz. 108).

Obywatele obu państw są Zwolenieni z obowiązku po
siadania wiz przy podróżach na terytorium lub przez te
rytorium drugiego państwa. Dokumentami podróży są
między innymi: paszport, dowód osobisty lub tymczasowy
dowód osobisty z odpowiednim wpisem oraz kartą prze
kroczenia granicy.
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1977 r.
w sprawie granic wód, linii brzegu, urządzeń nad wodami
oraz klas wód śródlądowych (Dz. U. nr 26, poz. 110).

Podano opis granic między wodami śródlądowymi a mor
skimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym. Pod
stawą do ustalenia linii brzegu w drodze decyzji właści
wego terenowego organu administracji państwowej jest pro
jekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów
przyległych, który powinien zawierać między innymi mapę
sytuacyjną w skali, w jakiej jest sporządzony projekt re
gulacji wód śródlądowych, lub w skali 1:5000 albo 1:2000.
Linia brzegu może być oznaczona w terenie.
Traci moc między innymi zarządzenie prezesa CUGW z
dnia 10 stycznia 1964 roku w sprawie ustalenia linii brzegu
na wodach śródlądowych (MP nr 7, poz. 34).
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia
1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów
wynalazczych (Dz. U. nr 27, poz. 113).

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia
1972 r. (Dz. U. nr 54, poz. 351) wprowadzono nową tabelę
opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użyt
kowych, stanowiącą załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

z dnia
Zebrał

i opracował: mgr inż. Andrzej Zglinski
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PRZEGLĄD GEODEZYJNY
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Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Rok L

Warszawa-Marzec 1978

Nr 3

KACZYŃSKI R.: Skanerowe zbieranie informacji o terenie z pokładu
samolotu. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 3 s. 70
χ∙

Autor omawia sposób wykonywania obrazów skanerem oraz geometrię obrazu
skanerowego i jego zniekształcenia. Podaje również niektóre dane techniczne
dotyczące skanerów oraz dane dotyczące prac wykonawczych dla obszaru Polski.

GŁAZEK Cz.: II sesja Rady Afrykańskiej Asocjacji Kartograficznej w
Algierze w 1977 roku. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 3 s. 73
W artykule przedstawiono podstawowe dane dotyczące Afrykańskiej Asocjacji
Kartograficznej, oraz przebieg obrad IISesji Rady tej Asocjacji, która odbyła się
w Algierze, w listopadzie 1977 roku. Podano tekst dziesięciu przyjętych rezolucji.

FROLOW J. N., SOŁOWIOW E. A.: Sprawa zapewniania obsługi geode
zyjnej w budownictwie urządzeń inżynieryjnych. Prz. Geod. R. 50: 1978

nr 3 s. 75

W artykule podane są informacje dotyczące prac geodezyjnych w budownictwie.
Przedstawiono metody zakładania osnów geodezyjnych oraz wyznaczania danych
geodezyjnych w terenie. Omówiono zagadnienie dokładności prac geodezyjnych
oraz stosowany sprzęt.

STELMACH Μ., STĘSEICKI J.: Statystyczne szacowanie kosztów i
nakładów pracy ponos>mych na scalenia. Prz. Gecd. R. 50: 1978 nr 3
s. 76
Autorzy przedstawiają propozycje dotyczące sporządzenia wstępnego kosztorysu
PramSealeniowych z dokładnością' znacznie większą niż to ma miejsce dotych
czas. "Bardziej scisłe szacowanie kosztów wykonania scaleń ma znaczenie w
planowaniu tych prac przez przedsiębiorstwa geodezyjne.

PIETRYCH J.: Problematyka geodezyjna w gminie — głos w dyskusji.
Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 3 s. 80
Autor przedstawia organizację i zakres działania służby geodezyjnej w gminie,
na przykładzie gminy Wiśniew w województwie siedleckim. Podaje szczegółowy
zakres czynności geodety gminnego i trudności spotykane przez niego w pracy.
Przedstawia możliwości usprawniania pracy geodety gminnego.

TYMOWSKI ST. J.: VII narada szkoleniowa na temat informatyki w
geodezji i kartografii. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 3 s. 81
W artykule omówiony jest przebieg obrad VII narady szkoleniowej na temat
informatyki w geodezji i kartografii, yt>dano wykaz wygłoszonych referatów
oraz przedstawiono ich tematykę. Podano podstawowe dane dotyczące systemu
minikomputerowego Geo-20.

OPACKI W.: Działalność kół naukowych na Wydziale Geodezji i Urzą
dzeń Roinych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Prz Geod

R. 50: 1978 nr 3 s. 82

Autor omawia XV ogólnopolskie seminarium naukowych kół geodetów podając
w sposób obszerny treść wyróżnionych na tym seminarium referatów. Opisano
prace prowadzone w letnich obozach naukowych, przedstawiono również działal
ność kół naukowych w czasie studiów.

NIEBYLSKI J.: Prace Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Karto
graficznego w Szczecinie w zakresie metrologii okręgowej. Prz. Geod.
R. 50: 1978 nr 3 s. 84

Autor podaje zakres i charakter prac geodezyjnych wykonywanych w przemy
śle stoczniowym. Opisuje stosowany sprzęt oraz metody pomiarowe. Przedstawia
przebieg badań doświadczalnych, organizację prac pomiarowych w stoczni oraz
współpracę z placówkami naukowymi.

BĄKOWSKI Z.: O pewnym sposobie przedstawiania i charakteryzowa
nia pochyleń w badaniach przemieszczeń. Piz. Geod. R. 50: 1978 nr 3
s. 86
Autor podaje, że interpretacja zachowania się obiektów budowlanych lub zna
ków geodezyjnych wymaga wyznaczania nie tylko przemieszczeń pionowych i
poziomych, lecz także pochyleń. Podaje odpowiednio przykłady i wyniki prze
prowadzonych badań.

KAHllHBCKli P.: CκaHMpoιιanbiii c6op MiιφopMaιpt>ι o MecτιιocτM
c oopτa caM0Jieτa. Prz. Geod. Γ. 50: ∣1978 Ns 3 cτp. 70
Abtop o∏MCbiBaeτ cπoco6 μοποπηθημη chmmkob cκaHnpoBaHneM, a τaκκe reoMeτpnπecκne CB0½cτBa aτoro M3o6paJκeHM∏ m ero neφopMapMM.
∏oflaeτ Heκoτopbie τexHMHecκne naHHbie, κacaκ>mneca cκaHnpyκ>mnx
ycτpoMCTB μ Heκoτopbie naiiHbie κacaκ>mnecH McnojiHHeMbix pa6oτ flnn
pa½0Ha ΠojibiHM.

ΓJIA3EK H.: Bτopaπ cecciin Coβeτa KapτorpaφιιnecκθM aφpMκaHcκofi
accopnapnM b AjiKMpe b 1977 r. Prz. Geod. Γ. 50: 1978 Ns 3 cτp. 73
B cτaτbe πpeACτaBjιeHθ ocHOBHbie HaHHbie, κacaκ>mMecH KapτoτpaφMπecκθM aφpnκaHcκofi accofliiaiinn, a τaκκe xon COBeiflaHiiH II ceccuM
CθBeτa 3T0M accofl∏aflMM, κoτopaπ npoeejiacb b AjiKMpe b HOnBpe
1977 r. ∏0flaH0 C0flepκaHMe flecHTM πpMHHTbix pe3oniOflMM.

ΦPOJIOB K). H., COJIOBBEB O. a.: Bonpoc reofle3nnecκoro o6ecπeneHMH cτpoMτejibcτBa MHiKeiiepHbix coopyκenιtM. Prz. Geod. Γ. 50: 1978
Ns 3 cτp. 75
B cτaτbe ∏0flaH0 CBeneHMH κacaκ>mMeCH reofle3M∏ecκMx pa6oτ b cτpoMTenbCTBe. ΠpeflcτaBjιeHo Meτoflbi BbinonHeHMH reofle3M∏ecκMX ochob,
a τaκκe OnpefleneHMe reofle3M∏ecκMX na∏Hbix b none. OBcyjKfleHo boπpoc Tohhoctm reofle3MnecκMx pa6oτ, a τaκκe πpMMeH∏eMbie MHcτpyMeHTbI.

CTEJIBMAX μ., CTECBJIUHKIí E.: CτaτMcτπnecκoe oflCHiiBanne pacXOflOB μ 3aτpaτ τpyfla b CoeflMiieHMHx 3e1>iJiM. Prz. Geod. Γ. 50: 1978
Ns 3 cτp. 76

ABTopbi πpeflCτaBHHκ>τ πpeflnojκeιiMH 0τH0CMτe∏bH0 npeflBapMτe∏bHθro
CMeτa b πpeflBMfleιiHbix pa6oτax CoeflMHeHMH 3cmλm c τonHocτbio 6onee
Bbicinefi hθm no cmx nop. TonHeMinee OfleHMBaHMe pacxoflOB McnonHeHMH pa6θT CBH33HHbIX C COeflMHeHMeM 3eMHM MMeeT 3Ha∏eHMe B MX nnaHMpOBaHMIO Γeθfle3MHeCKMMM ∏pefl∏pMHTMHMM.
ΠETP14X H.: Γeofle3MHecκaπ πpo6neMaτMκa b
Hoe CJIOBO. Prz. Geod. Γ. 50: 1978 Ns 3 cτp. 80
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Abtop πpencτaBnaeτ opranM3aflMκ> m κpyr nefιcτBMM γmhhhom reofle3M∏ecκθM cnyδjκbi, Ha πp∏Mepe γmmhm BMCbHeB b CeflneflKOM BOeBOflCTBe. O∏MCbiBaeτ noflpoθHθ o6∙beM pa6oτ γmmhhoγo reθfle3MCTbi m τpyflHOCTM BCTpenaeMbie b ero pa6oτe. ΠpencτaBHHeτ bo3mokhoctm coBepIneHCTBOBaHMH pa6oτ γmmhhoγo reone3MCτa.

pzp:

TBIMOBCKU Cτ. Λ.: VII πonroτoBMτejibHoe CoeeiflaHMe no MHφopwaTMKe b reoflβ3M∏ u κapτorpaφnn. Prz. Geod. Γ. 50: 1978 Ns 3 cτp. 81

B cτaτbe 06cyκneH0 xofl VII πoflroτθBMτenbHθro COBeiflaHMH no mhφopMaτMκe b reone3∏M m κapτorpaφMM. Π0naH0 πepe¼eιib noκnaflθB
m πpeflcτaBneHθ mx τeMaτnκy. ΠpeflcτaBneHo τaκjκe flβHHbie othocmTenbHO 3∏eKTp0HH0-flMφp0B0M BbIHMCHMTenbHOM ManiMHbI ΓΕΟ-20.
OnAIJKll B.: UeHτejibHocτb HayHHbix κpyκκoB na φaκyjibτeτe rcoflβ3HM m 3βMneycτpθMcτBa b OflbHiTbiHe. Prz. Geod. Γ. 50: 1978 Ns 3
cτp. 82

Abtop o6cyικ,flaeτ XV BcenojibCKMfł CeMMHap HaynHbix κpyκκoB reofle3MCT0B nepenan o6ιnπpHoe conepκaHMe OTMeneHHbix na stom ceMMHape floκnaflθB. OnncaHo pa6oτbi πpoBθflMMbie b πeτHMx HaynHbix narepax, πpencτaBneHo τaκκe neHτenbHocτb HaynHbix κpyκκθB bo BpeMH yne6bi.

HebbijibCKII IO.: Pa6oτbi OκpyκHoro reofle3MHecκo-κapτorpaφιιnecKoro πpefl∏pMHτπιι 11 IIleflMiie b 06jιacτιι cyfliioBOM mctpojioγhm.
Prz. Geod. Γ. 50: 1978 Ns 3 cτp. 84
Abtop πepenaeτ oS,beM m xapaκτep reone3MnecκMx pa6oτ McnonHHeMbix
b Bepφιi0M npoMbinineHHOCTM. O∏MCbiBaeτ πpMMeHHeMbie npn6opbi m m3MepiiTenbHbie Meτoflbi. ΠpeflcτaBnπeτ xon 3κcnep∏MenτajibHbix iiccneAOBaHMfi, opraHM3aflMK> M3MepMτenbHbix pa6oτ b Bepφbe, a τaκjκe coTpyflHMjecTBO b IiaynHbiMM τonκaMM.
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BOHKOBCKK 3.: O HeκoτopoM fleftcTBiie ∏peflcτaBjιeH∏H m xapaκτepn30BaHMH HaKJioHOB b MCCJieflOBaiiMio πepeMeifleιiMM. Prz. Geod. Γ. 50:
1978 Ns 3 cτp. 86

ko∣n

Abtop πepenaeτ, nτo MHTepnpeTafliiH ctomkoctm cτpoMτenbHbix o6,beκTOB MHM reone3∏necκMx 3HaκoB Hyjκflaeτcπ OnpeneneHMH He tojibko
ropM3θHτanbHbix m BepτMκajibHbix nepeMeifleHMü, ho τaκκe HaκjιoHeHMM. ∏oflaeτ cooτβeτcτBytoupie πpMMepbi μ mtoγm npoBe«enHbix mcCneflOBaHMfi.
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Program działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich
w zakresie realizacji uchwał Vll Kongresu Techników Polskich
na lata 1978-1980
Obradujący w dniach 22—24 IV 1977 r. VII Kongres Tech
ników Polskich w uchwale generalnej określił najważniejsze
zadania stojące w najbliższych latach przed inżynierami
i technikami polskimi w zakresie społeczno-gospodarczego
rozwoju kraju. Realizując te zadania najwyższą rangę należy
nadać zagadnieniom wynikającym z uchwał VII Zjazdu
PZPR, IX Plenum KC PZPR oraz II Konferencji Partyjnej.
W szczególności dotyczyć to powinno problemów najefek
tywniejszego wykorzystania potencjału produkcyjnego w ta
kich podstawowych dziedzinach związanych z pracą zawodu
geodezyjnego, jak: rolnictwo, budownictwo, kształtowanie
i ochrona środowiska oraz eksport usług technicznych.
Drogami ułatwiającymi osiągnięcie wytyczonych celów
powinny być: rozwój postępu technicznego i organizacyj
nego, podnoszenie kwalifikacji oraz zwiększenie wydajności
i jakości pracy.
Dla Stowarzyszenia Geodetów Polskich w dziedzinie po
stępu technicznego wynikają następujące zadania:
i— opiniowanie projektów planów rozwoju techniki;
— organizowanie pokazów, seminariów, referatów i wy
miany doświadczeń na temat postępowych metod organi
zacji pracy i produkcji;
— analizowanie i poprawianie warunków bezpieczeństwa
pracy;
— rozwijanie i właściwe ukierunkowanie wynalazczości
pracowniczej;
»
— rozwijanie inicjatyw i organizowanie współzawodnic
twa.
Realizacja wszystkich zadań wynikających z planów spo
łeczno-gospodarczego rozwoju kraju zależy w dużym stop
niu od stałego i systematycznego podnoszenia kwalifikacji
geodezyjnej kadry technicznej. Stąd podstawowym zadaniem
Stowarzyszenia Geodetów Polskich powinna być działalność
nad opracowaniem i wprowadzeniem do praktyki systemu
ustawicznego doskonalenia tej kadry.
Wszystkie ogniwa Stowarzyszenia powinny rozwijać i usprawniać takie formy podnoszenia kwalifikacji, jak:
— organizowanie kursów szkoleniowych;
— właściwe ukierunkowanie narad, kursokonferencji i
konferencji ;
— rozwijanie różnych form informacji o postępie tech
niki przez akcje odczytowe, prasę techniczną, organizowanie
pokazów i wycieczek naukowo-technicznych itp;
— organizowanie i ułatwianie korzystania z różnych form
informacji naukowo-technicznej;

— wykorzystywanie doświadczeń kolegów wyjeżdżających
za granicę przez organizowanie prelekcji, artykułów pra
sowych itp.
Realizacja omówionych poprzednio ogólnych zadań wy
maga opracowania konkretnych i szczegółowych planów pra
cy wszystkich ogniw Stowarzyszenia.
1. Plany pracy kół zakładowych powinny uwzględniać
między innymi poczynania umożliwiające zwiększenie wy
dajności pracy i poprawienie jej jakości, lepsze wykorzy
stanie sprzętu geodezyjnego i lepszą organizację pracy, pod
noszenie kwalifikacji zawodowych członków oraz ekspono
wanie najlepszych metod pracy i ich autorów.
2. Zarządy oddziałów, opierając się na uchwałach VII
Zjazdu PZPR oraz VII Kongresu Techników Polskich, po
winny opracować programy uwzględniające specyfikę swych
regionów. Plany pracy oddziałów powinny w szerszym niż
dotychczas zakresie przewidywać działalność szkoleniową,
upowszechnianie najlepszych i najefektywniejszych metod
pracy oraz organizowanie imprez umożliwiających racjo
nalne wykorzystanie wolnego czasu.
3. Sekcje naukowe oraz komisje główne Stowarzyszenia
powinny przeanalizować uchwały VII Kongresu Techników
Polskich, jak też uchwalony przez Radę GŁówną NOT
Program działania NOT i zrzeszonych w niej SNT na lata
1977—1981 i wykorzystać te materiały do opracowania pla
nów pracy na rok 1978 i lata następne. Plany te powinny
w szczególności uwzględniać kierunki pracy zawodowej
geodetów związane z rolnictwem, budownictwem, ochroną
środowiska i eksportem myśli technicznej.
Istotnym warunkiem realizacji uchwał VII Kongresu
Techników Polskich jest stworzenie właściwej atmosfery
pracy i współpracy wszystkich zainteresowanych ogniw ad
ministracji gospodarczej oraz organizacji społecznych. Waż
na rola w tej dziedzinie przypada kołom Stowarzyszenia
Geodetów Polskich, działającym w zakładach pracy. Ód sto
sunku bowiem członków Stowarzyszenia do zadań produk
cyjnych, od ich wzajemnej koleżeńskiej współpracy i po
mocy, od właściwej etycznej postawy zależy w dużej mie
rze ukształtowanie dobrych warunków pracy oraz realizacji
zadań gospodarczych.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
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ROMUALD KACZYŃSKI
Instytut Geodezji i Kartografii
Warszawa

Skanerowe zbieranie informacji « terenie z pokładu samolotu
V
ω
Ω
«

1. Wstęp

W ostatnich latach obserwuje się szybki rozwój nowych
technik i metod stosowanych w teledetekcji. Wykorzysty
wane są kamery Wielospektralne pozwalające wykonywać
zdjęcia w wąskich wycinkach promieniowania w zakresie
widzialnym spektrum. Zarejestrowane zdjęaia na filmie lub
kilku filmach są następnie interpretowane na analogowych
przeglądarkach addytywnych. W rezultacie na ekranie prze
glądarki otrzymuje się obraz, który można zarejestrować
na kolorowym filmie. Drugą nową techniką, mającą szero
kie możliwości zastosowania w teledetekcji jest wykonywa
nie zobrazowań skanerem Wielospektralnym, ktprego detek
tory są uczulone w zakresie widzialnym i bliskiej podczer
wieni oraz w zakresie termalnym. Rejestracja obrazów na
stępuje na filmie lub na taśmie magnetycznej w formie
analogowej albo cyfrowej.
W opracowaniu omówiono sposób wykonywania obrazów
skanerem, zniekształcenia obrazu, budowę skanera oraz po
dano niektóre dane techniczne wybranych skanerów wieIospektralnych. Pierwsze lotnicze obrazy skanerowe z te
renu Polski wykonano z pokładu radzieckiego samolotu-Iaboratorium An-30 w Iipcu 1977 roku w ramach progra
mu Interkosmos. Użyty był radziecki skaner Wielospektralny C-500, pracujący w 8 kanałach w zakresie od 0,4 μm do
1,1 μm z rejestracją danych na taśmie magnetycznej.

szybkość lotu samolotu;
IFOV — ciągłe pole widzenia;
całkowite pole widzenia;
kąt zawarty między główną pionową a linią do pi
xela.

Podstawowe wzory:

2. Geometria i zniekształcenia obrazu skanerowego

W czasie lotu samolotu ze skanerem na jego pokładzie
następuje rejestracja linia po linii, prostopadle do kierun
ku lotu, informacji o obiektach i zjawiskach zachodzących
na powierzchni Ziemi. Na linię składa się kilkaset pixeli,
których wymiar w terenie zależy od wysokości lotu i po
łożenia pixela w linii. Inny wymiar ma pixel położony w Y
nadirze (oznaczony na rysunku 1 jako α0, b0, a inny w
skrajnym położeniu (α, b). Na rysunku 1 przedstawiono za
sadę skanowania terenu, oznaczono również poszczególne
elementy liniowe i kątowe:

h — wysokość lotu samolotu nad powierzchnią Ziemi;
a — szerokość pixela w odległości « od nadiru w kierun
ku prostopadłym do kierunku lotu;
b — szerokość pixela w odległości a od nadiru w kierunku
lotu samolotu;
α0 — szerokość pixela w nadirze w kierunku prostopadłym
do kierunku lotu;
bo — szerokość pixela w nadirze w kierunku lotu samolotu;
s — długość linii skaningu;
f — szybkość skanowania;

—
—
—
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Rys. 2. a) siatka kwadratów w terenie, b) obraz po skanowaniu,
dystorsja quasi-panoramiczna, c) obraz po wykonaniu zdjęcia ka
merą panoramową, dystorsja panoramiczna, χ — kierunek lotu,
Y — kierunek skanowania
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Tablica 1
Szybkość
Wysokość
lotu samolo lotu samo
tu h
lotu V
w [m]
w [m/s]

500
4 000
10 000

75
100
150

V∣h

Zdolność
rozdzielcza
na Ziemi
w [m]

0,15
0,025
0,015

1,25
10
25

Szerokość
pasa zdję
cia
w [km]

1,2
9,6
24

Wydajność
w [km,∕h]

325
3 450
13 000

Ciągła zmiana położenia samolotu i ruch zwierciadła ska
nującego powoduje, że obrazy nie mają właściwości rzutu
środkowego, gdyż jest różna orientacja każdej linii. Powo
duje to znieksżtałcenie obrazu wyrażające się:
— dystorsją geometryczną spowodowaną ruchem samo
lotu i rotacją lustra w układzie optycznym skanera;
— dystorsją elektroniczną spowodowaną systemem elek
tronicznego przetwarzania i przekazywania sygnałów.
W rezultacie otrzymuje się tak zwany rzut hybrydalny
cechujący się dystorsją ąuasi-panoramiczną, która różni się
od dystorsji obserwowanej na zdjęciach otrzymanych z ka
mer panoramowych (rys. 2). W celu wyeliminowania tej
dystorsji dynamicznej stosuje się odpowiednią korekcję pod
czas opracowywania i wizualizowania taśm magnetycznych
z zarejestrowanym obrazem. Według [2] można w tym celu
stosować wielomiany 6 stopnia, wprowadzając dane wejś
ciowe w postaci znanych współrzędnych punktów.
Zdolność rozdzielczą, szerokość pasa i wydajność otrzy
mywania obrazów ze skanera M2S Bendix, zależnie od wy
sokości lotu samolotu, podano w tablicy 1.
3. Schemat blokowy i optyczny skanera

Każdy ze skanerów optyczno-mechanicznych składa się
z następujących podzespołów:
— skanera głównego;
— zespołu elektronicznego;
— urządzeń wyjściowych.
Skaner główny składa się ze zwierciadła skanującego,
które obraca silnik o regulowanej i elektronicznie kontro
lowanej liczbie obrotów, układu optycznego, detektorów,
filtrów, źródeł odniesienia przeznaczonych do kalibracji i
"wzmacniacza wstępnego.

Zespół elektroniczny składa się z procesora obrazu prze
znaczonego do doprowadzenia sygnału 'do żądanej formy,
wzmacniacza sygnału wyjściowego, zasilacza, pulpitu kon
trolno-sterującego i urządzenia żyroskopowego.
Urządzenie wyjściowe składa się z jednostki obrazują
cej sygnał wyjściowy, urządzenia rejestrującego dane wyjś
ciowe w formie analogowej lub cyfrowej, przetwornika
analogowo-cyfrowego, pamięci i urządzenia kodującego.
Ogólny schemat blokowy na przykładzie skanera M2S
firmy Bendix podano na rysunku 3. Jest to skaner wielospektralny pracujący w widzialnej części spektrum, bliskiej
podczerwieni oraz w zakresie termalnym, a rejestracja da
nych następuje w formie cyfrowej na taśmie magnetycznej
o zagęszczonym zapisie (HDDT). Obraz terenu przez wiru
jące zwierciadło obracane za pomocą silnika dochodzi przez
układ teleskopowy do filtru, w którym następuje rozdziele
nie promieniowania termalnego od promieniowania widzial
nego i bliskiej podczerwieni. Promieniowanie termalne do
chodzi do detektora termalnego, a widzialne — przez układ
optyczny i siatkę dyfrakcyjną — do detektorów uczulonych
nɪa poszczególne kanały. Sygnał świetlny w formie sygnału
elektrycznego jest następnie przekazany w ciągłej formie
analogowej do procesora obrazu. Następnie w przetworniku
analogowo-cyfrowym zostaje próbkami zamieniony na sygnał
cyfrowy i przekazany do pamięci, w której są rejestrowane
informacje z 803 pixeli, składające się na jedną linię ska
ningu. Z pamięci informacja jest przekazywana przez urzą
dzenie kodujące do urządzenia rejestrującego na HDDT.
Rejestracja w innych skanerach może odbywać się w
sposób analogowy lub cyfrowy. W wypadku rejestracji
analogowej, sygnał wizyjny z każdego detektora jest od
bierany w postaci sygnału ciągłego, .który po wzmocnieniu
i modulacji częstotliwości jest rejestrowany na taśmie ma
gnetycznej. W skanerze cyfrowym również dochodzi do de
tektora ciągły analogowy sygnał wizyjny, ale jest prób
kami przekształcony w przetworniku analogowo-cyfrowym
(A/D) na postać cyfrową, z pominięciem modulacji często
tliwości bezpośrednio na taśmie magnetycznej. Zatem ska
ner cyfrowy cechuje większa dokładność i wydajność niż
skaner z rejestracją analogową. Na przykład, aby otrzy
mać taką samą dokładność ze skanera analogowego co z cy
frowego, należy zmniejszyć .pułap lotu samolotu, co powo
duje około 10-krotny spadek wydajności.
Ogólny schemat optyczny skanera M2S podano na ry
sunku 4.
Promieniowanie dochodzące do obracanego zwierciadła
skanującego teren ulega załamaniu i przez zwierciadło pła
skie dochodzi do układu teleskopowego, a następnie, po
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Rys. 3. Schemat blo
kowy skanera M2S
firmy Bendix
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Rys. 5. Transmisja promieniowania termalnego w atmosferze na
wysokości 1852 m oraz uczulenie InSb, Ge:Hg i CdHgTe

ii

oraz krzywe uczulenia spektralnego detektorów termalnych.
Promieniowanie w widzialnej i bliskiej podczerwieni docho
dzi przez soczewkę do układu rozszczepiającego, to jest pryz
matu lub siatki dyfrakcyjnej, gdzie następuje rozszczepienie
widma na poszczególne zakresy ∆λ. Ten uporządkowany
układ energii w poszczególnych kanałach dochodzi do de
tektorów, z których po wzmocnieniu energia przekazywana
jest w formie sygnału elektrycznego do MAXICARDU skła
dającego się z procesora obrazu przetwornika analogowo-cyfrowego, pamięci i urządzenia kodującego (rys. 3). Jako
detektory w widzialnej i bliskiej podczerwieni stosuje się
krzem i german.

difubarwnv

4. Dane wybranych lotniczych skanerów Wielospektralnych
Obraz
terenu
Rys. 4. Ogólny schemat optyczny skanera M2S firmy Bendix

przejściu .przez filtr dwubarwny, jest ogniskowane w wi
dzialnej i bliskiej podczerwieni spektrum na aperturze
wejściowej. Apertura ta ogranicza chwilowe ciągłe pole wi
dzenia (IFOV) do 2,5 mrad. Promieniowanie termalne jest
odbijane od filtru dwubarwnego i przez zwierciadło płaskie
dochodzi do detektora termalnego. Zależnie od użytego de
tektora, może być rejestrowany różny zakres termalny, na
przykład dla 8 < ). < 14 μm jest stosowany GeHg, dla
3 < λ < 5 μm można stosować CdHgTe lub InSb, które utrzy
muje się w niskiej temperaturze w naczyniu Dewara, uży
wając ciekłego azotu jako czynnika chłodzącego.
Na rysunku 5 przedstawiono transmisję promieniowania
termalnego przez warstwę atmosfery na wysokości 1 mili

Dane techniczne wybranych skanerów Wielospektralnych
podano w tablicy 2. Cyfrowymi skanerami są: M2S Bendix,
1260 Deadalus, MATRA. Jako analogowe pracują RS-14
firmy Texas Instr., Deadalus 1250 i HMS-564 firmy Inter
national Imaging Systems. Pracują one w 5 kanałach
(HMS-564) lub w większej ich liczbie (11, M2S).
5. Opracowanie taśm magnetycznych oraz możliwości za
stosowania skanerów

Otrzymanego obrazu, zarejestrowanego na taśmie ma
gnetycznej o zagęszczonym zapisie HDDT, o gęstości 10 000
bitów/cal, nie można bezpośrednio opracować, wymaga on
odpowiedniego przetworzenia na taśmę CCT o gęstości 800
lub 1600 bitów/cal. Schemat .przetworzenia taśmy HDDT na
CCT podano na rysunku 6. Jest >to pierwszy etap mający na
celu rozrzedzenie zapisu i przystosowanie taśmy magne
tycznej do dalszego automatycznego opracowania na syste-

Tablica 2. Dane techniczne wybranych skanerów Wielospektralnych

Dane

Ω
V/h max.
w [rad/s]
Liczba linii/s
» IFOV
[mrad]
f∣t i przysłona

80
0,2

100
0,25—0,025
100

1 lub 3
254 mm
f/3,7
-H

72

M2S
Bendix

2,5
400 mm
//4

Film
CRT
120

DeadaIus
1250

Deadalus
1260

I2S
HMS-564

77°20'
0,2

86
0,25

51,3°
0,1

80

80
2,5

50

2,5
152 mm
f∣2

152 mm
f/2

±10°
analogowa taśma magnetyczna
~ 90

±10°
cyfrowa
HDDT
118

00

Kompensacja
rollingu
Metoda
rejestracji
Waga w [kg]
Liczba źródeł kaIibracji
Zakresy kanałów
w [μm]

RS-14
Texas
Instr.

±15°
HDDT

—
taśma magnetyczna

2

3

3

0,3—0,55
0,7—0,9
1,0—1,5
1,5—1,8
2,0—2,5
3,0—5,5
8,Or—14

0,38—0,44
0,44—0,49
0,49—0,54
0,54—0,58
0,58—0,62
0,62—0,66
0 66—0,70
0,70—0,74
0,76—0,86
0,97—1,05
8—12,0

0,38—$42
0,42—0,45
0,45—0,50
0,50—0,55
0,55—0,60
0,60—0,65
0,65—0,69
0,70—0,79
0,80—0,89
0,92—1,10
3—14

0,38—0,42
0,42—0,45
0,45—0,50
0,50—0,55
0,55—0,60
0,60—0,65
0,65—0,69
0,70—0,79
0,80—0,89
0,92—1,10
8—14

3

—

—

79

3

90
0,1

*—·

2

~ 90

2

MATRA

0,5—0,6
0,6—0,7
0,7—0,8
0,8—1,1
10,4—13,9

—
cyfrowy lub analogowy
film
20

2

0,35—0,8
0,55—1,1
3,5—5
8—14

Rys. 6. Schemat przetwarzania taśmy HDDT na taśmę CCT

mach numerycznego przetwarzania danych na przykład
typu MDAS firmy Bendix. W rezultacie opracowania można
otrzymać:
— szybki obraz przeglądowy, tak zwany quick look;
— nie skorygowany i skorygowany obraz zarejestrowany
na monitorze lub filmie w kolorach naturalnych lub umow
nych;
— rezultaty miksowania kanałów;
— rezultat wzmocnienia kontrastu obrazu;
— histogramy gęstości optycznej;
— wielkość powierzchni poszczególnych kategorii.
Do interpretacji obrazów skanerowych potrzebne są da
ne z pomiarów terenowych wykonanych podczas lotu, a
głównie wartości widmowych współczynników odbicia
określonych dla poszczególnych interpretowanych kategorii.

Pomiary widmowych współczynników odbicia wykonuje się
spektrometrem z pokładu śmigłowca lecącego na małej wy
sokości lub wysięgnika zamocowanego na samochodzie.
Otrzymane dane służą jako wzorce, na podstawie których
można prowadzić tak zwaną nadzorowaną interpretację te
matyczną taśmy magnetycznej z zarejestrowanym obrazem
skanerowym.
Skanerową technikę zbierania i opracowania informacji
można wykorzystać do rozwiązania różnych zagadnień w
różnych dziedzinach, w których odbiorcy zależy na szyb
kich, dokładnych, obiektywnych i powtarzalnych wynikach.
Otrzymane wyniki można zastosować do:
— określenia rodzajów i wielkości powierzchni upraw;
— prognozowania zbiorów zbóż;
— wykrywania źródeł zanieczyszczeń środowiska i ich
wielkości oraz kierunku rozprzestrzeniania;
— poszukiwań geologicznych;
— określenia rozkładu temperatury na powierzchni i pod
powierzchnią Ziemi;
— wykrywania i określania źródeł ognisk i pożarów;
— aktualizacji map itp.
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AFRICAN ASSOCIATION of CARTOGRAPHY

W dniach od 12 do 17 listopada 1977 roku odbyła się w
Algierze II Sesja Rady Afrykańskiej Asocjacji Kartogra
ficznej (Association Africaine de Cartographie) — instytucji
działającej pod egidą ONZ.
Zgodnie ze statutem, członkami Asocjacji mogą być pań
stwowe instytucje kartograficzne krajów Afryki. Statut ze
zwala również na przyjmowanie członków stowarzyszonych
Asocjacji, którymi mogą być zarówno zawodowe instytucje
i firmy kartograficzne krajów afrykańskich, jak i pozaafrykańskich.
Pod terminem kartografia, stosowanym w ramach działal
ności Asocjacji, należy rozumieć sprawy geodezji i karto
grafii związane z zakładaniem osnów geodezyjnych oraz
uzyskaniem podkładów mapowych do potrzeb gospodarczych
kraju.
Celem Asocjacji jest uaktywnienie krajów afrykańskich
w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficz
nych i jednoczesne tworzenie odpowiednich warunków
współpracy z krajami pozaafrykańskimi, które mogą im
służyć radą i pomocą.
Stałą siedzibą Sekretariatu Generalnego AAC jest Algier.
Obrady II Sesji AAC odbywały się w Pałacu Narodów, po
łożonym w odległości około 20 km na zachód od Algieru.
Delegatów zakwaterowano w pobliżu, w hotelu El Riad w
Sidi Ferruche.
Rząd Republiki Demokratycznej i Ludowej Algierii nadał
Sesji rangę polityczną. Otwarcia oficjalnego Sesji, w wiel
kiej sali konferencyjnej Pałacu Narodów, dokonał sekre
tarz generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, płk Abdel
Majid Latreche, a w ceremonii uczestniczyli: członek Rady
Rewolucyjnej, trzech ministrów, przedstawicieli UOA (Or
ganizacji Jedności Afrykańskiej), CEA (Komisja Ekonomicz
na Afryki), przedstawiciele krajów członków Asocjacji, in
stytucji kartograficznych pozaafrykańskich, a także radia,
telewizji i prasy.
Program działalności technicznej i kulturalnej był bardzo
urozmaicony. W czasie trwania Sesji umożliwiono uczestni
kom zwiedzenie Narodowego Centrum Informatyki, Naro
dowego Instytutu Kartograficznego, Dyrekcji Katastru, Pań
stwowej Szkoły Nauk Geodezyjpych w Arzew koło Oranu.
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Delegaci uczestniczyli w oficjalnych recepcjach wydanych
przez: dyrektora Narodowego Instytutu Kartograficznego w
dniu 12 XI 1977 r. w hotelu El Riad, ministra Szkolnictwa
Wyższego i Nauki w dniu 14 XI 1977 w Pałacu Narodów,
sekretarza generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej w
dniu 15 XI 1977 w salach kompleksu olimpijskiego, ministra
Finansów w dniu 16 XI 1977 w hotelu Aurassi.
Obrady Rady II Sesji

Obradom przewodniczyli: prezydent AAC — Stephane
Henry Gadegbeku (Ghana) oraz sekretarz generalny AAC —
Mohamed Boualga (Algieria).
W Sesji uczestniczyli: przedstawiciele 19 krajów afrykań
skich — członków AAC (Algieria, Kongo, Egipt, Etiopia,
Gabon, Ghana, Gwinea, Górna Wolta, Kenia, Liberia, Libia,
Madagaskar, Mozambik, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan,
Tanzania, Tunezja), przedstawiciele 4 instytucji będących
członkami stowarzyszonymi AAC (wśród nich „Geokart” —
Polska), przedstawiciele 20 instytucji kartograficznych i firm
algierskich oraz pozaafrykańskich.
Do bardziej interesujących spraw będących przedmiotem
obrad należy zaliczyć przyjęcie nowych członków stowa
rzyszonych Asocjacji, wśród których znalazły się: „Geokart”
— Polska, IGN — Francja oraz dwie instytucje z Algierii;
kandydaturę Polski przyjęto z wyraźną życzliwością. Wy
stąpienie przedstawiciela „Geokartu”, jak również wręczenie
przy tej okazji prezydentowi i sekretarzowi generalnemu
specjalnie przygotowanych przez Państwowe Przedsiębior
stwo Wydawnictw Kartograficznych atlasów Afryki, zawie
rających pełne pokrycie kontynentu afrykańskiego mapami
w skali 1 :2 500 000, spotkało się z ogólnym uznaniem. Wy
razem tego były gratulacje złożone przedstawicielowi Pol
ski przez delegatów krajów afrykańskich, a także wyraże
nie chęci nawiązania bliższej współpracy z „Geokartem”.
Na uwagę zasługuje raport o działalności Sekretariatu
Generalnego AAC za okres od lutego 1976 roku do paź
dziernika 1977 roku. W pracy Sekretariatu położono duży
nacisk na aktywizację działalności i liczebny wzrost szere
gów Asocjacji. Drogą dyplomatyczną rozesłano zaproszenia
do krajów afrykańskich, organizacji międzynarodowych,
krajów pozaafrykańskich i znanych firm światowych. Se
kretariat, mający siedzibę w Algierze, włączył do aktywnej
pracy w ramach AAC szereg zawodowych instytucji karto
graficznych działających w Algierii. W wyniku tej dyna
micznej akcji poparły Asocjację również duże i znane fir
my pazaafrykańskie, jak: „Geokart” — Polska, IGN —
Francja, ITC — Holandia, CEA — Komisja Ekonomiczna
NZ dla Afryki — Addis Abeba, OUA — Organizacja Jed
ności Afrykańskiej — Lagos, Zeiss Oberkochen — NRF.
Fairey Surveys — Anglia, Hansa Luftbild — NRF, Kenffel
Esser — Belgia, OMI — Włochy. Wild — Szwajcaria, które
aktywnie uczestniczyły w II Sesji Rady.
Znaczna część raportu Sekretariatu Generalnego dotyczy
spraw organizacyjnych. Z podanych informacji na uwagę
zasługują:
— oferta rządu Republiki Kongo na zorganizowanie re
gionalnego centrum kształcenia kadry dla krajów frankofońskich;
— zapowiedź seminarium na temat automatyzacji prac
kartograficznych, które odbędzie się w Kenii w 1978 roku;
*— zapowiedź seminarium dotyczącego zasobów natural
nych, które odbędzie się w Nigerii również w 1978 roku. '
Z raportów technicznych poszczególnych krajów — człon
ków Asocjacji wynika konieczność wykonania na konty
nencie afrykańskim ogromnych prac związanych z założe
niem osnów oraz podkładów mapowych do potrzeb gospo
darczych. Konieczne jest wykonanie podstawowej sieci geo
dezyjnej z zastosowaniem metody Dopplera, zdjęć lotni
czych i map topograficznych oraz pomiarów grawimetrycz
nych i magnetycznych.
Jedną z najpilniejszych spraw jest kształcenie kadry geo
dezyjnej i kartograficznej, częściowo za granicą, a w znacz

nej mierze we własnym zakresie. Wymaga to nawiązania
współpracy z Icrajami rozwiniętymi. Przewiduje się wyda
wanie wewnętrznego biuletynu AAC, podającego wszystkie
informacje dotyczące zagadnień geodezyjnych i kartogra
ficznych w Afryce, a także ,rocznika poświęconego studiom
i badaniom naukowym w tej dziedzinie.
W wyniku obrad opracowano i przyjęto 10 rezolucji. Rada
AAC apeluje w nich i zaleca:
— podjęcie niezbędnych kroków dla koordynacji działal
ności geodezyjno-kartograficznej i teledetekcji na obszarach
krajów — członków Asocjacji dla uniknięcia dublowania
wysiłków; CEA wykona inwentaryzację istniejących opraco
wań kartograficznych i prześle do dyspozycji członków Aso
cjacji;
— podjęcie niezbędnych starań dla odzyskania archiwów
kartograficznych znajdujących się jeszcze za granicą;
— zwrócenie się z apelem do OUA i CEA o opiekę i po
moc finansową dla Asocjacji;
— nawiązanie sieci triangulacyjnych i niwelacyjnych po
między krajami afrykańskimi;
— opracowanie przez kraje członkowskie, mające do
świadczenie w dziedzinie pomiarów systemem Dopplera,
szczegółowego raportu na ten temąt na następną sesję Ra
dy;
— przyjęcie, zgodnie z zaleceniami OUA, skali 1 :50 000
jako skali mapy podstawowej dla Afryki i pokrycie taką
mapą swoich terytoriów;
— wykonywanie dla określonych obszarów map w wię
kszych skalach;
— stosowanie metod Ortofotograficznych do opracowania
podkładów niezbędnych do planów inwestycyjnych i ka
tastru;
— przystąpienie do opracowania i wydania map tematycz
nych i atlasów narodowych;
— zwrócenie się do CEA o utworzenie ośrodka kształce
nia kadry w Kongo, którego rząd oferuje pomoc w tej spra
wie;
— wystąpienie z apelem do krajów pozaafrykańskich, ma
jących ośrodki kształcenia kadry, o ułatwienie przyjęcia
Sjudentow z krajów — członków Asocjacji i udzielenie sty
pendiów;
— przekazanie do Sekretariatu Asocjacji informacji o
szkołach na własnym terenie..
Polską służbę geodezyjną reprezentowało Zjednoczenie
Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych „Geokart”.
Wielu przedstawicieli krajów afrykańskich prosiło o bliższe
informacje na temat charakteru i zakresu działania „Geo
kartu”. W wyniku rozmów wielu z nich zapowiedziało przy
jazd do Polski w eelu osobistego zaznajomienia się z naszą
służbą geodezyjno-kartograficzną i możliwościami współ
pracy.
Zamknięcie Sesji Rady nastąpiło 17 listopada 1977 roku
w wielkiej sali konferencyjnej Pałacu Narodów. Podczas
uroczystości podpisano porozumienie pomiędzy Afrykańską
Asocjacją Kartograficzną a rządem Algierskiej Republiki
Demokratycznej i Ludowej, dotyczące stworzenia odpowied
nich warunków pracy Sekretariatu Asocjacji, którego sie
dzibą jest Algier.
*

Na zakończenie informacja, która może zainteresować ko
legów geodetów i kartografów mających zdolności pla
styczne.
Profesor dr F. J. Ormeling, prezydent Międzynarodo
wej Asocjacji Kartograficznej, a zarazem dyrektor ITC w
Holandii, ufundował nagrodę dla geodety lub kartografa —
■zwycięzcy konkursu na opracowanie znaku Afrykańskiej
Asocjacji Kartograficznej. Nagrodą jest bezpłatny przelot
i pobyt na IX Międzynarodowej Technicznej Konferencji
ICA, która odbędzie się w końcu Iipca 1978 roku w Wa
szyngtonie.

Członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
»

jest obowiqzkiem każdego geodety

JURIJ N. FROLOW
edward a.

Solowiow

ZSRR

Sprawa zapewnienia obsługi geodezyjnej w budownictwie urządzeń inżynieryjnych
W Związku Radzieckim — jak nigdzie w ś wiecie — bu
downictwo prowadzone jest w gigantycznej skali i tempie.
W ostatnim dziesięcioleciu oddano do eksploatacji ponad
cztery tysiące wielkich obiektów (zakładów) przemysłowych,
a w budownictwie mieszkaniowym ponad miliard metrów
kwadratowych ogólnej powierzchni mieszkalnej. Równocze
śnie, stosując nowoczesne osiągnięcia nauki i techniki, zre
konstruowano tysiące zakładów przemysłowych i fabryk
będących w ruchu. Wprowadza się w życie programy prze
kształcenia takich olbrzymich terytoriów kraju, jak nieczarnoziemne tereny Rosji, Zachodnia Syberia i Wschodnia Sy
beria w rejonie Bajkalsko-Amurskiej Magistrali.
Z uchwał XXV Zjazdu KPZR i postanowień rządu ra
dzieckiego 0 podstawowych kierunkach rozwoju gospodarki
narodowej ZSRR w latach 1976—1980 widać, że wielkość
nakładów państwowych w dziesiątej pięciolatce wyniesie
ponad 621 mid rubli, to jest znacznie więcej niż w poprzed
nim pięcioleciu. W wykonawstwie budowlanym przewiduje
się dalsze podniesienie poziomu uprzemysłowienia i stop
nia gotowości konstrukcji budowlanych i detali wykona
nych metodą przemysłową, rozszerzenie w praktyce budow
lanej zastosowania zestawów z elementów i montażu urzą
dzeń inżynierskich z nowoczesnych konstrukcji.
Jak wiadomo, składową częścią nowoczesnego wykonaw
stwa budowlanego są prace inżynieryjno-geodezyjne. Po
przedzają one prace budowlane, są prowadzone w czasie
irobót budowlanych i kończą realizację projektów urządzeń
inżynierskich w terenie. Dlatego dalsze uprzemysłowienie
budownictwa, z zastosowaniem masowego wykorzystania
konstrukcji złożonych z elementów prefabrykowanych oraz
mechanizacji operacji budowlano-montażowych, wymaga
postępu technologii stosowanej w opracowaniach geodezyj
nych, szczególnie w dziedzinie wyposażenia technicznego.
Jednym z podstawowych zadań nauki i praktyki geode
zyjnej jest dalsze doskonalenie służby inżynieryjno-geodezyjnej w budownictwie, od której poziomu organizacyjnego,
metod i środków działania zależy w dużym stopniu jakość
wznoszenia urządzeń inżynieryjnych i ich długowieczność.
Dotychczas w kraju zebrano wiele cennych doświadczeń
w zakresie realizacji zadań inżynieryjno-geodezyjnych w
budownictwie, opracowano i zastosowano .różne metody i
środki ich rozwiązania.
Zakłada się poziomą i wysokościową osnowę geodezyjną —
bardzo dokładną, zależnie od warunków. Schematy i meto
dy ich zakładania nie wykazują zasadniczych rozbieżności
w różnych krajach. Daje się zauważyć ogólne dążenie do
skrócenia czasu wykonania prac polowych i kameralnych
(drogą automatyzacji), choć poziom doświadczeń i masowe
wprowadzania do produkcji oraz stosowanie nowoczesnych
instrumentów są jeszcze niedostateczne.
0 stanie wykonawstwa sieci szczegółowych można powie
dzieć, że mają masowy charakter, ich zasięg obejmuje
znaczną część wszystkich prac geodezyjnych na terenie bu
dowy, a wykonaniem zajmuje się zwykle 70—80∙∕o perso
nelu. Pomiary są prowadzone w trudnych warunkach, po
wtarzane wielokrotnie, przy czym jest wymagana wysoka
dokładność.
Jednym z podstawowych zadań dalszej optymalizacji prac
inżynieryjno-geodezyjnych jest wykonywanie częściowych
operacji wyznaczających, a w szczególności wnoszenie na
grunt projektowanych odległości międzyosiowych. Przy roz
wiązywaniu zadań konieczne jest uwzględnienie technologii
budownictwa, ponieważ skojarzenie dokładności operacji
czysto inżynieryjno-geodezyjnych i wykonania montażu róż
nego rodzaju konstrukcji ma wpływ na jakość realizacji
projektowanych form geometrycznych i wymiarów urządze
nia inżynieryjnego na gruncie. Zastosowanie teorii pomiarów
łańcuchowych pozwala połączyć w jedną funkcjónalną za
leżność błędy prac budowlano-montażowych i prac inżynie
ryjno-geodezyjnych. Przy określaniu stopnia teoretycznych
współzależności błędów poszczególnych ogniw (pomierzonego
łańcucha) droga modelowania matematycznego nie ma moż
ności uwzględnienia specyfiki procesu technologicznego, co

może powodować odchylenia w obliczeniach dokładności.
Dlatego niezbędne są badania faktycznej dokładności wy
konawstwa budowlano-montażowego drogą HiatematycznoStatystycznego opracowania rezultatów, które pozwolą nie
tylko powziąć uzasadnioną decyzję co do dokładności za
kładanej sieci pomiarowej, ale również wnieść odpowiednie
poprawki do technologii wykonania i montażu konstrukcji
budowlanych.
Wykonane w naszym Instytucie badania eksperymentalne
nad dokładnością realizacji w terenie siatek pomiarowych
dla budownictwa pozwalają na ścisłe określanie dokładności
operacji geodezyjnych przy wznoszeniu urządzeń inżynie
ryjnych.
.
W ostatnim czasie przeprowadzono szereg doświadczeń w
zakresie sprawdzenia jakości zakładanych sieci inżynieryj
no-geodezyjnych metodą modelowania matematycznego. Za
leżności pomiędzy błędami elementów sieci aproksymuje się
prostszymi i dogodnymi do praktycznego wykorzystania
formułami wstępnych obliczeń dokładności głównych kątów,
współrzędnych i płaszczyzn. Taka metoda badania defor
macji sieci geodezyjnych, uwzględniająca różnego rodzaju
czynniki, najpełniej oddaje wzajemne oddziaływanie błędów
różnych elementów i dlatego celowe jest jej dalsze wpro
wadzanie do praktycznej działalności. Szczególnie niezbędne
jest zastosowanie tej metody doświadczeń w budownictwie
wielostopniowym, w którym nie można zastosować wpły
wu błędów danych wyjściowych według formuł, uzasadnio
nych czysto teoretycznymi ustaleniami. Wykorzystanie tej
metody jest możliwe nie tylko w typowych sieciach inży
nieryjno-geodezyjnych, ale i w konstrukcjach dowolnego
rodzaju, z różnymi kombinacjami metod określających ich
elementy.
Wykonane w Instytucie badania pozwoliły otrzymać sze
reg prostych wzorów empirycznych, przydatnych do obli
czenia i oceny dokładności współrzędnych, płaszczyzn i Rów
nych kątów, położonych w dowolnym miejscu siatki bu
dowlanej, kształtowanej różnymi metodami konstrukcyjny
mi. Oprócz tego, wykorzystując matryce korelacyjne i me
todę prób statystycznych, zbadano wpływ błędów danych
wyjściowych w dwuetapowym układzie i wyrównaniu
sieci budowlanych.
Jako środki techniczne w robotach inżynieryjno-geode
zyjnych na placu budowy są zwykle używane teodolity, niwelatory i ruletki, a także inne narzędzia. W praktyce robót
geodezyjnych stosuje się różne metody ich wykorzystania.
Jednak nie zawsze pozwalają one na dostatecznie opera
tywne i z dużą wiarygodnością prowadzone pomiary geo
dezyjne na placach budowy podczas intensywnego ruchu
różnych mechanizmów i gdy stale zmienia się położenie
różnych obiektów.
Z uwagi na brak dokładnych poirtatywnych przyrządów
opracowano wiele metod przystosowania posiadanych in
strumentów do potrzeb wykonawstwa. Pomimo że prowa
dzone są opracowania w zakresie konstrukcji instrumentów
i jest w użyciu kilka typów teodolitów laserowych, elektro
nicznych tachimetrów-automatów, niwelatorów i przyrządów
do pionowania i samoustawiającą się celową, ich zastoso
wanie w produkcji jest niedostateczne.
Szczególnie trudne jest wykonywanie operacji inżynie
ryjno-geodezyjnych, gdy obiekt jest w ruchu. Jest to cha
rakterystyczne dla inwentaryzacji stanu torów podsuwnicowych wielkiego oddziału w przemyśle ciężkim, gdy w rezul
tacie eksploatacji ich parametry geometryczne dość znacz
nie odbiegają od stanu projektowanego. W tych wypad
kach jest stosowana metoda prostych odniesienia w do
wolnym położeniu, wolnym od wpływu mechanizmów będą
cych w ruchu i z wykorzystaniem tradycyjnych instrumen
tów geodezyjnych i instrumentów z optycznymi generato
rami kwantowymi. Metody te cechuje znaczne zmechani
zowanie i możność przystosowania do warunków. Opraco
wano dla nich dogodny do zastosowania na elektronicznej
maszynie cyfrowej sposób analitycznego określania korektur torów PodsuwnicoiVych w celu doprowadzenia do pro75

jektowanego położenia, z zachowaniem warunku minimum
sumy kwadratów.
Gruntownie podwyższa się efektywność inżynieryjno-geOdezyjnych operacji wyznaczania i kontroli podczas monta
żu elementów budowlanych i konstrukcji, wykorzystując
optyczne generatory kwantowe, jeśli jest możliwa wysokiej
dokładności automatyczna rejestracja położenia osi promie
nia laserowego za pomocą nadajników elektronicznych
i urządzeń do zdalnej rejestracji wyników pomiaru. Oprócz
tego za pomocą optyczno-mechanicznych przyrządów można
rozwinąć promień laserowy w poziomą albo pionową płasz
czyznę. Najistotniejsze w tym wypadku jest to, że wyko
nawca operuje nie pozorną optyczną osią tradycyjnych
teodolitów czy niwelatorów, ale widocznym promieniem,
płaszczyzną, co pozwala na znaczne uproszczenie inżynieryjno-geodezyjnych prac kontrolnych. Wydajność pracy
podwyższa się o 20—30% w porównaniu z tradycyjnymi
optycznymi instrumentami.
Perspektywicznie podstawą techniczną geodezyjnej obsługi
robót budowlano-montażowych będzie połączenie wysokiej
dokładności i dokładnych dalmierzy elektronicznych i ką
tomierzy, teodolitów laserowych, niwelatorów i narzędzi do
pionowania, a także urządzeń liczących. A zatem do usta
lenia wyjściowych danych geodezyjnych na placach budo
wy średnich lub dużych rozmiarów technologię prac geode
zyjnych należy oprzeć na dokładnym tachimetrze elektro
nicznym i programowanym przenośnym komputerze albo
stacjonarnym programowanym komputerze z radiotelefo
nem. Tego rodzaju techniczne wyposażenie pozwoli na po
wszechne stosowanie na budowach różnych metod pomiaru,
aż do dowolnie położonych stanowisk tachimetru z określe
niem niezbędnych danych na elektroniczną maszynę cyfro
wą.
jednak czysto geodezyjne metody kontroli wznoszenia
urządzeń inżynieryjnych nie mogą w krótkim czasie za
pewnić uzyskania wyczerpujących informacji o znacznej
liczbie punktów kontrolnych i dać budowniczym odpowied
nich danych. Dalsze perspektywy doskonalenia zdjęć kon
trolnych różnego rodzaju obiektów zarówno w czasie wzno
szenia, jak i podczas eksploatacji, są związane z zastosowa
niem fotogrametrycznych metod kontroli, pozwalających na
skrócenie długotrwałych robót potowych, podwyższenie
obiektywizmu kontroli co do ustawienia elementów kon
strukcji ich pełniejszą charakterystykę. Specyficzną właści
wością kontroli jakości budownictwa i eksploatacji budowli
jest niemożność całkowitego wykonania jej oddzielnie za
stosowanymi metodami geodezji naziemnej Stereofotogrametrii. Tylko połączenie metod pozwoli rozwiązać zadania,
przy czym takie podejście nie wyklucza całkiem prac geo
dezyjnych na placu budowy, jest tylko ukierunkowane na
ich optymalne współdziałanie ze stereofotogrametrią i na

maksymalne zautomatyzowanie opracowań kameralnych.
Tym wymaganiom powinien odpowiadać analityczny system
Stereofotokontroli, opracowywany w Nowosybirskim Insty
tucie Naukowo-Badawczym Geodezji Stosowanej. Wstępne
badania tego sposobu fotogrametrycznej kontroli montażu
konstrukcji budowlanych wykazały jego dostateczną opera
tywność, dokładność i możność pracy w ścisłym powiąza
niu z tradycyjnymi geodezyjnymi metodami kontroli.
Z tego, co powiedziano, wynika, że doskonalenie obsługi
geodezyjnej budowli inżynieryjnych powinno iść drogą dal
szej optymalizacji wszystkich procesów technologicznych,
drogą opracowania i zastosowania jednolitych zunifikowa
nych inżynieryjno-geodezyjnych konstrukcji i operacji kon
trolnych. PozwEila to na obniżenie pracochłonności prac geo
dezyjnych o 10—15% i pracochłonności operacji budowlano-montażowych o 0,3%. Proiwadzenie pomiarów inźynieryjno-geodezyjnych według wcześniej opracowanej technologii,
uwzględniającej najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki, za
pewnia najobiektywniejszą informację o wznoszonym obiek
cie, umożliwia podjęcie prawidłowej decyzji co do dalszej
budowy i daje dokumentację powykonawczą do wprowa
dzenia obiektu do eksploatacji.
Tematyka prac naukowo-badawczych i doświadczalno^
-konstruktorskich w dziedzinie inżynieryjno-geodezyjnej
obsługi budownictwa jest u nas skierowana na poszukiwa
nie dokładniejszych i mniej pracochłonnych metod pracy
i na dalszą modernizację wyposażenia technicznego. Jednak
należy zaznaczyć, że badanie nie zawsze dostatecznie do
kładnie koordynowano, co prowadziło do niewłaściwego zu
życia sił i środków.
Obecnie w krajach obozu socjalistycznego wprowadzono
międzynarodowy podział pracy w przemyśle, budownictwie,
energetyce i w innych dziedzinach, którego nie ma jeszcze
w geodezji stosowanej, powołanej do ich obsługi, chociaż
w tej dziedzinie podjęto już odpowiednie działania. W 1976
roku w Pradze, na X Konferencji służby geodezyjnej kra
jów socjalistycznych przyjęto uchwałę o. wprowadzeniu w
ramach wielostronnej współpracy, w czasie od 1976 do 1980
roku, prac z zakresu tematu piątego — Opracowanie _ me
tod i narzędzi do automatycznego wykonywania prac inży
nieryjno-geodezyjnych. Do realizacji tej uchwały służba
geodezyjna krajów socjalistycznych przygotowała projekty
planów wielostronnej współpracy do 1980 roku w zakresie
trzech podtematów. które ostatecznie uzgodniono na nara
dzie roboczej Komisji V w Budapeszcie we wrześniu 1977
roku i przedstawiono do zatwierdzenia kierownictwu służby
geodezyjnej. Należy zaznaczyć, że dużą pracę w tym zakre
sie wykonała służba geodezyjna Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, jako koordynator tematu piątego.

MIECZYSŁAW STELMACH
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1. Wprowadzenie

Wrocław

Normowanie nakładów pracy i kosztorysowanie prac sca
leniowych jest wykonywane w dwu etapach — wstępnie,
po uzyskaniu zlecenia na realizację scalenia, oraz przy
ostatecznym rozliczeniu wykonanego projektu. W kosztory
sie wstępnym ustala się zakres robót, przewidywane nakła
dy pracy, wpółczynniki trudności i koszty. Ma to zasadni
cze znaczenie dla geodety-urządzeniowca, gdyż orientuje
go w czasowej strukturze zadania oraz, co nie jest bez
znaczenia, określa jego zarobki. Równocześnie dyrekcja
WBGiTR ma pełną podstawę do pΛwadzenia prawidłowej
polityki rozdziału robót i funduszu płac.
Kosztorys wstępny z natury rzeczy ma charakter szacun
kowy, wskutek niepełnej znajomości, w tym etapie projek
towania, wszystkich parametrów geodezyjno-ekonomicznych.
W przedstawionej pracy podjęto próbę obiektywizacji tego
szacunku, opartą na statystycznej metodzie estymacji. Za
równo nakłady pracy, jak i koszty ponoszone przy pracach
scaleniowych są determinowane w pewnym stopniu przez
stosunkowo łatwe do określenia cechy scalanego obiektu,
jak powierzchnia, liczba gospodarstw podlegających scale
niu, liczba konturów szacunkowych itp. Przewidywanie wy
maganych nakładów pracy oraz kosztów realizacji scalenia
w określonym obiekcie można zatem oprzeć na liniowym
lub nieliniowym modelu regresyjnym.
Normowanie i kosztorysowanie związane ze scaleniami
wj-maga dużego doświadczenia ze strony wykonawcy i in-
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spektofów nadzoru, gdyż opiera się na pełnej znajomości
technologii prac scaleniowych, umiejętności przewidywania
określonych trudności przy realizacji projektu, umiejętności
uzasadnionego ustalenia wielu parametrów oraz dobrego
rozeznania w obowiązujących katalogach i prawidłowej in
terpretacji zawartych w nich postanowień. Z tych względów
wstępne oszacowanie nakładów pracy i kosztów ponoszo
nych na scalenia, oparte na przyjętym statystycznym mo
delu regresyjnym, przeprowadzone przed realizacją scalenia
i oparte na ogólnie dostępnych informacjach o scalanym
obiekcie, może w istotnym stopniu ułatwić wykonanie za
dania.
2. Metoda

Przyjmujemy, że rozpatrywane parametry ekonomiczne y
(nakłady i koszty) stanowią losowe realizacje zmiennych o
rozkładzie normalnym

y ~ N(t>o + bɪæi + t>2æ2 ÷ ■·· + bpXp : σ2)
gdzie:
X = {α⅛} ɪ = zbiór p liniowo niezależnych cech opisują
cych scalany obiekt.
Zgodnie z nomenklaturą przyjętą w analizie regresji, ce
chy X będziemy nazywać cechami objaśniającymi, nato
miast zależne od nich parametry y — cechami wynikowymi
Z przyjętych wyżej założeń o rozkładzie cech y wynika,
że każda wartość tej cechy w określonym obiekcie jest zwią
zana ze zbiorem cech x tego obiektu zależnością w postaci

y(-χ} — bo + bιx1 + -. + bpXp + e
(1)
gdzie;
e — błąd losowy o wartości średniej 0 i wariancji σ2.
Model regresyjny określony formułą (1) jest modelem li
niowym. Ponieważ jednak zakładamy jedynie, że zmienne
x powinny tworzyć zbiór liniowo niezależny, zatem nic nie
stoi na przeszkodzie, by do zbioru tego dołączyć kwadraty
zmiennych wyjściowych, otrzymując model nieliniowy.
y(x) = bo + bjXi + ... + bpxp + bp+1xs1 + ... + b2px2p + e

(2)

(la)

gdy przyjmujemy model regresyjny (1), lub równania

V =b0 + b1x1 + ... + bpxp + bp+ιX21 + ... + b2px2p'

(2a)

gdy opieramy się na modelu (2).
Wyznaczona z równania re≡resii wertość ÿ odbiega tvm
bardziej od wartości rzeczywistej y, im gorzej opisuje fak
tyczną współzależność stochastyczną parametru y i zmien
nych x przyjęty model regresyjny. Błąd tak wykonanego
oszacowania określa wariancja resztowa S2e pozostała po
wyeliminowaniu z wariancji całkowitej oceny parametru y
za pomocą równania (la) lub (2a)

s

V CtiS2
e
gdzie:
*ci — odpowiedni element przekątniowy macierzy odwrot
nej do macierzy sum iloczynów cech x.

Statystyka (3) ma -rozkład t Studenta z N — k — 1 stopnia
mi swobody, gdy jest prawdziwa hipoteza zerowa Hq : b¡ =
= Ow populacji. Można testować również istotność staty
styczną współczynnika determinacji R2yy = [Kor y, y]. Te
stowana hipoteza
Hil0, :R = O

(4a)

jest równoważna hipotezie

W modelu (2) zbiór cech objaśniających jest zatem dwu
krotnie większy.
Współczynniki bj (i = 0,l,...k), estymowane z próby za po
mocą metody najmniejszych kwadratów, są pierwiastkami
układu (k + 1) liniowych równań normalnych, który z reguły
rozwiązujemy za pomocą specjalnego programu na maszynie
cyfrowej [11. Znajomość wartości tych współczynników po
zwala na obliczenie estymowanej (przewidywanej) wartości
cechy wynikowej ÿ z równania regresji

ÿ = b0 + biXi + ... + bpxp

go zbioru regresyjnego można prowadzić dwoma sposoba
mi: dodając stopniowo nowe cechy objaśniające i przerywa
jąc ten proces, gdy współczynnik determinacji przyjmuje
odpowiednio wysoką wartość, albo ustaliwszy z góry Iiczność zbioru, dobierając do niego cechy objaśniające, tak by
uzyskany przyrost współczynnika determinacji był maksy
malny. Obie te metody dają z reguły nieco różne optymal
ne zbiory zmiennych objaśniających, gdyż każda z nich
uwzględnia inny aspekt związku regresyjnego. Przyjęty
ostatecznie zbiór jest zwykle wypadkową obu wyznaczonych
uprzednio zbiorów.
Poszczególne współczynniki bl w równaniu (la) lub (2a)
oznaczają stopień, w jakim odpowiednia cecha objaśniająca
Xt wpływa na (wyznacza) cechę wynikową y. Ponieważ jed
nak wartości współczynników estymujemy z próby K-elementowej, to przy przyjętych założeniach probabilistycz
nych możemy testować ich statystyczną istotność. Jednak
należy podkreślić, że współczynnik bi mierzy wpływ cechy
Xt na cechę y z uwzględnieniem obecności i wpływu pozo
stałych cech w rozpatrywanym zbiorze regresji. Usunięcie
lub dodanie chociażby jednej cechy w tym zbiorze może
zmienić, nawet diametralnie, wartość współczynników bɪ.
Istotność pojedynczych współcynników b¡ ocenia się na
podstawie statystyki t zdefiniowanej następująco

Σ (V — Ü)2
N_k_i

gdzie:
N — liczebność nróby;
k — liczba zmiennych objaśniających, to znaczy k = p
w modelu (Dik = 2p w modelu (2).
Inną miara dobroci dopasowania modelu regresyjnego jest
tak zwany wsDÓłczynnik determinacji, będący kwadratem
wskaźnika kóreipmi wielokrotnej R2ι∣y.
Zbiór cech objaśniających w przyjętym modelu regresyj
nym powinien być podany a priori. Jest oczywiste, że ze
względów praktycznych jesteśmy zainteresowani tym, by
zbiór bvł możliwie mało liczny, a związany z nim model
możliwie dobrze dopasowany, zgodnie z przytoczonymi wy
żej miarami dobroci dopasowania. Poszukiwania optymalne

H⅛> :b1 = b2 ==... = b⅛=0

(4b)

(wszystkie współczynniki równania regresji są nieistotne
równocześnie). Do testowania hipotez (4a) lub (4b) służy sta
tystyka
R2
F - 1 _ R2

N—k—1
k

która, gdy są słuszne, ma rozkład F Snedecora z Jc stop
niami swobody licznika i stopniami swobody mianownika.
3. Materiał badawczy

W województwie wrocławskim w latach 1971—1975 sca
lono 56 obiektów. Spośród nich wybrano losowo 27, jako
próbę do estymowania równań regresji. Obiekty te są w
miarę równomiernie rozłożone na obszarze województwa w
nowych granicach administracyjnych. Analizując poszcze
gólne kosztorysy, ostatecznie scharakteryzowano każdy
obiekt następującymi cechami objaśniającymi:
X1 — powierzchnia obiektu (realizacyjna);
x2 — liczba uczestników scalenia;
X3 — średnia powierzchnia gospodarstwa;
X4 — liczba konturów szacunkowych;
Xs — stopień trudności terenu
i cechami wynikowymi:
yi — koszty (według katalogu B-412) poniesione na sca
lenie obiektu;
1/2 — roboczogodziny włożone w realizację scalenia.

Z kosztorysów przyjęto nakłady pracy i koszty robociz
ny wynikające z czynności zawartych w katalogu B-412.
Celowo ograniczono się w tej pracy tylko do czynności z
katalogu B-412, gdyż pozostałe koszty występują w zasadzie
tylko tam, gdzie są braki w osnowie poligonowej, gdzie jest
zła jakość podkładu mapowego lub operat ewidencji wyma
ga aktualizacji. W obiektach, gdzie jest pełna dokumenta
cja geodezyjno-ewidencyjna, koszty te nie występują. Po
nieważ w latach 1972, 1973 i 1974 zmieniane były katalogi
B-412, to w celu ujednolicenia kosztów przeliczono wszyst
kie kosztorysy według katalogu z dnia 1 VII 1974 r. Przy
okazji analizy czynności technologicznych występujących w
procesie scaleniowym stwierdzono, że w jednym obiekcie
sposób wykonania scalenia znacznie odbiegał od pozostałych.'
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4.1. Pełne równanie regresji

Tablica 1. Krótka charakterystyka materiału badawczego
(26 obiektów scalonych)

Cecha

Powierzchnia obiektu (realizacyjnego)
Liczba uczestników scalenia
średnia powierzchnia gospodarstwa
Liczba konturów szacunkowych
Stopień trudności terenu
Koszt scalenia (według B-412 z dnia 1 VII
1974 r.)
7. Nakłady pracy w normogodzinach

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wartość
średnia

! Odchylenie
| standardowe

215,0
51,5
4.32
217,2
0,19

404,6
62,0
8,54
321,0
1,17

50 519
2 671

41 818
1 848

Tablica 2. Macierz współczynników korelacji między poszczególnymi
cechami

1.0000
yi koszt scalenia
.9606 1.0000
y1 nakłady pracy
X1 powierzchnia
.6926 .7463 1.0000
obiektu
X2 liczba uczestni.8880 .8067 .6424 1.0000
ków scalenia
Xi średnia powierzchnia gospodarstw —.3584 —.2759 —.0244 —.5816 1.0000
X4 liczba konturów
.5224 .5250 .8168 .4625—.0871 1.0000
szacunkowych
Xt stopień trudności
—.0112 .0044—.2405 .0454—.2604—.1769
terenu

Obiekt ten -wyeliminowano z próby, zostawiając w niej tylko
obiekty scalene w podobny sposób. Przygotowany materiał,
obejmujący 26 obiektów, był podstawą dalszych opra
cowań statystycznych. Bliższą charakterystykę podano w ta
blicy 1.
Zwraca uwagę znaczna wartość odchylenia standardo
wego w odniesieniu do średniej takich cech, jak liczba
uczestników scalenia (współczynnik zmienności 83fl∕o) czy
liczba konturów szacunkowych (współczynnik zmienności
68β∕o). Wiąże się to ze znacznym zróżnicowaniem powierzch
niowym wsi, co powoduje również spory rozrzut liczby wy
stępujących gospodarstw. Ponadto cechą charakterystyczną
województwa wrocławskiego jest duża zmienność jakości
gleb, zarówno na całym obszarze, jak i w poszczególnych
wsiach. Poza wsiami o glebach w miarę jednorodnych są
i takie, w których mozaika użytków i konturów jakościo
wych gleb jest znaczna.

Z punktu widzenia analizy regresji, a przede wszystkim
praktycznej przydatności przewidywań opartych na jej wy
nikach, korzystne jest, iż rozpatrywane cechy wynikowe
(koszt scalenia i nakłady pracy) wykazują dużą zmienność
w badanym materiale.
4. Wyniki

Wstępnych informacji o stochastycznych zależnościach po
między cechami opisującymi badane obiekty dostarcza ,ana
liza korelacji prostej. Spośród 21 współczynników korelacji
i liniowej, przytoczonych w tablicy 2, jedenaście wykazuje
istotność statystyczną na poziomie ' a < 0,05 wartość kry
tyczna rfc ≈0,4). Obie cechy wynikowe (koszt scalenia i na
kłady nracy) korelują wyraźnie z powierzchnia obiektu (ce
cha xi), liczba uczestników (cecha zɔ i liczba konturów
szacunkowych (cecha x4). Ta zbieżność w obrazie korela
cyjnym jest zrozumiała wobec ścisłego związku miedzy na
kładami pracy i kosztami scalenia (współczynnik korelacji
r — 0.961. Wysoka korelacja powierzchni obiektu z liczbą
konturów szacunkowych (r = 0,82) i liczba uczestników sca
lenia (r = 0.64) stanowi pośredni efekt (por. rozdział 3) du
żej zmieności jakości gleb w obiektach scalonych.

Analizę regresji opartą na posiadanym materiale empirycz
nym, prowadzono w dwojaki sposób. Pierwszy polega na
estymacji -współczyników pełnego równania regresji
*
z
uwzględnieniem wszystkich cech objaśniających, to znaczy
pięciu w wypadku modelu liniowego i dziesięciu dla mo
delu nieliniowego; drugi zaś dopuszcza wybór zbioru trzech
cech objaśniających spośród dziesięciu cech wyjściowych,
i tak aby przyrost współczynnika determinacji był maksy* malny.
78

Wstępnie przyjęto liniowy model regresyjny (la w rozdzia
le 2). Jego parametry wraz z wartościami odpowiednich tes
tów istotności przytoczono w tablicy 3. Dominującą rolę w
tym modelu, w wypadku obu cech wynikowych, ma liczba
uczestników scalenia (cecha X2), co wiąże się z wysoką ko
relacją tej cechy zarówno z kosztami scalania, jak i nakła
dami pracy. Należy jednak zwrócić uwagę na rzecz charak
terystyczną, że powierzchnia obiektu, chociaż również wyraź
nie skorelowana z każdą z cech wynikowych, tutaj, z
uwzględnieniem pełnego zbioru cech objaśniających, tylko
w niewielkim stopniu wpływa na przewidywaną wartość
cechy wynikowej.
Model liniowy wyjaśnia 45,7% zmienności całkowitej ce
chy yt (koszt scalenia) i 54,9% zmienności całkowitej cechy
V2 (nakłady pracy). Poszerzenie zbioru cech objaśniających
przez dołączenie kwadratów cech wyjściowych, a tym sa
mym przejście do modelu nieliniowego, poprawia dopaso
wanie modelu i związana z nim dokładność przewidywań
Znaczne poszerzenie zbioru regresji jest jednak niedogodne,
gdyż nadmiernie wydłuża formułę regresyjną służącą do
estymowania wartości cechy wynikowej- (por. 2a w rozdzia
le 2), na przykład dołączenie kwadratów wszystkich pięciu
wyjściowych cech objaśniających prowadzi do formuły re
presyjnej złożonej z 11 członów. Z uwagi na to korzystne
jest pominięcie w zbiorze regresji tych cech, których do
danie praktycznie nie zwiększa dokładności estymacji.
Szczegółowa analiza ciągu nieliniowych modeli regresyjnych dla stopniowo poszerzanych zbiorów regresji prowadzi
do wniosku, że wprowadzenie cech Xe, Xg xκ> (odpowiednio
Tablica 3. Pełne równania regresji liniowej dla obu cech wynikowych

Koszty scalenia y,1

Nakłady normogodzin yj

Nr współczyn
wartość współ wartość istot wartość współ wartość istot
nika regresji
czynnika regre- testu t ność czynnika regre- testu t ność
0l
Sji bt
Sji ʊi

5
4
3
2
1
0

4 141.6165
17.9742
2 105.5581
784.6896
.9376
—27 085.8326

Wariancja całkowita Stc
Wariancja
resztσwa S2e
Współczynnik
determinacji
*’yy
Wartość testu
F
Istotność

.19
.55
1.51
5.11
.02
—

++

935.2269
—1.0505
46.3618
22.0574
4.1096
—1 507.3981

.83
—-.61
.62
2.71
1.71
—

41 818.05

1848.14

19112.23

1014.64

+

.7589

.8329

19.937

12.589

+ oznacza istotność na poziomie α≤ 0,05
+ + oznacza istotność na poziomie α≤ 0,01

Tablica 4. Pełne równania regresji nieliniowej dla obu cech wynikowych

Koszty scalenia y1

Nakłady normogodzin y2

I
wartość
Nr współczynnika
wartość .
wartość współ wartość istot
istot
współczyn
regresji δχ∙
testu ność
czynnika regre testu
ność nika regre
t
sji bf
'.
sji b|
7
6
5
4
3
2
1
0

Wariancja całkowita S2r
Wariancja resztowa S2e
Współczynnik determinacji Riyy
Wartość testu F
Istotność

6.2246
—.1415
20 427.7252
22.1797
—1 673.0753
—896.8471
221.8820
—10 662.9093

4.11
—2.31
1.16
.90
—1.23
—2.12
3.07
—

++
-I-

+
÷+

.2465
2.58
—.0065 —1.69
1.35
1496.2201
—.8171 —0.53
—106.4979 -1.24
—44.6132 —1.67
2.99
13.6699
—880.8063

41 818.05

1848.14

14188.79

896.30

.9171
28.451

+

++

.8307
12.613

iɪ-

Tablica 5. Model regresji oparty na dwu cechach oDjaSnlających
(wybór cech objaśniających)

Koszt scalenia β⅛)

Nr współczynnika
regresji b¿

•

wartość
współ
czynnika
regresji ¿7

2.8895
56.7527
9066.1097

7
1
0

Wariancja całkowita
¾∙
Wariancja resztowa
⅞∙
Współczynnik de
terminacji Ry
*y
Wartość testu F
Istotność

wartość
testu t

■ 8.40
3.30

S

Nakłady roboczogodzin (y2)

wartość
istot współ
ność czynnika
regresji b¡

wartość
testu t

.0938
3.8857
499.2679

4.59
3.80

÷+
++

41 818.05

1848.14

15 589.61

926.70

.8721

78.443

istot
ność

÷÷
++

Tablica 6. Ocena zgodności estymowanych kosztów 1 nakładów pracy z wiel
kościami rzeczywistymi. Liczba wypadków o określonym odstępstwie od
wartości rzeczywistych

Procentowe odstępstwo od
wartości rzeczywistych
[±%]

Koszty, pełne równanie re
gresji
Koszty, równanie regresji
z wybranymi cechami objaś
niającymi
Nakłady pracy, pełne rów
nanie regresji
Nakłady pracy, równanie re
gresji z wybranymi cechami
objaśniającymi

0—5,0

5,1—10,0

10,1—15,0

ponad 15,1

8

11

4

3

9

11

2

4

10

10

3

3

9

10

5

2

.7687

38.216

kwadraty średniej powierzchni gospodarstw, liczby -kontu
rów szacunkowych i stopnia trudności terenu) nie zmienia
wartości współczynnika determinacji, co pozwala pominąć
je w dalszych rozważaniach.
W tablicy 4 podano parametry nieliniowego modelu re
presyjnego, zbudowanego z cech od Xi do X7, dla obu przy
jętych cech wynikowych. Charakterystyczną właściwością
modelu jest przeciwstawna rola, związana z przeciwnymi
znakami odpowiednich współczynników regresji, dwu cech
dominujących — powierzchni obiektu (cechy x1 i Xe) oraz
liczby gospodarstw (cechy x2 i ɪɪ)- Właściwości tej nie
obserwuje się w modelu liniowym, ma ona raczej charakter
formalny i trudno jej przypisać interpretację ekonomiczno-geodezyjną.
Niska wartość testu i dla współczynników równania re
gresji przy cechach x3. x4 i xs (średnia powierzchnia go
spodarstw, liczba konturów szacunkowych i stopień trud
ności terenu) ivykazuje, że analizowana próbą nie daje pod
staw do uznania istotnego statystycznie wpływu tych cech
na przyjęte cechy wynikowe.
4.2. Równanie regresji z wybieraniem cech objaśniających

Dla dalszego uproszczenia formuły regresyjnej służącej
do estymowania wartości cech wynikowych przyjęto 3-elementowy zbiór regresyjny wybrany spośród pełnego zbioru
dziesięciu cech wyjściowych. Cechy dobierano w myśl kry
terium maksymalnego przyrostu współczynnika determina
cji. Wyodrębniony zbiór regresji jest taki sam, niezależnie
od cechy wynikowej. W obu wypadkach współczynnik re
gresji przy
(kwadrat powierzchni obiektu) jest nieistotny
statystycznie. Usunięcie -tej cechy ze zbioru regresji pro
wadzi do możliwie najprostszego modelu nieliniowego regresyjnego i związanych z nim formuł estymacyjnych na Vi
(koszt scalenia) oraz V2 (nakłady pracy)

Testowanie istotności statystycznej współczynników w
równaniu regresji wykazuje, że spośród pięciu przyjętych
cech objaśniających jedynie dwie (powierzchnia obiektu
i liczba gospodarstw) zajmują w formułach regresyjnych
miejsce statystycznie znaczące. Nieistotność statystyczna
pozostałych współczynników regresji, wskutek stosunkowo
nielicznej próby (N = 26), nie przesądzona; należy raczej
twierdzić, iż dane pochodzące z próby nie pozwalają na
Cdraucenie hipotezy zerowej o nieistotnym wpływie zmien
nych X3, X4 X5 oraz ich kwadratów na cechy wynikowe
2/1 i 7/2-

Określone wartości współczynników regresji otrzymano
na podsawie próby losowej wybranej spośród obiektów sca
lanych na terenie województwa wrocławskiego. Dlatego
przytoczone formuły regresyjne mogą, służyć do szacowania
kosztów scalenia i nakładów pracy w zadaniach projekto
wych w tym województwie. Uogólnienie otrzymanych wy
ników na tereny położone poza województwem wrocław
skim wymaga ponownej analizy statystycznej opartej na
odpowiednio liczniejszej próbie.
Równocześnie należy zwrócić uwagę, że omówioną meto
dę mającą zastosowanie w naukach przyrodniczych, można
także stosować w pracach urządzeniowo-rolnych. Bogaty
zbiór informacji 0 użytkach rolnych i ich władaniu, jaki
mają wojewódzkie biura geodezji i terenów rolnych, może
być podstawą różnorakich badań statystycznych 0 dużym
znaczeniu dla praktyki. Przykładowo, studia dotyczące roz
drobnienia gospodarstw, liczby działek, oddalenia działek
od zabudowań, mozaiki użytków i konturów jakościowych
gleb, określane w analizie warunków gospodarowania,
można opracować tą metodą dla poszczególnych obiektów
urządzeniowych czy grup wielkości gospodarstw. Należy tyl
ko określić -niezbędne łatwo dostępne cechy objaśniające,
pobrać próbę losową i obliczyć model regresyjny.
Bogata różnorodność zastosowań metody regresji wielo
krotnej skłoniła autorów do w miarę szczegółowego omó
wienia jej.

V1 ≈ 9066,1 + 56,753 Xi + 2,8895 X22

LITERATURA

V2 = 499,3 + 3,8857 xi + 0,0938 X22

[1] Bartkowiakowa A.: Algorytmy analizy regresji. Rocz
niki Towarzystwa Matematycznego, seria III — Matematyka
Stosowana. 1976.

Parametry tego modelu wraz z wartościami odpowiednich
testów istotności przytoczono w tablicy 5. Jego dopasowanie
jest niewiele gorsze od modelu ujętego w tablicy 4 (warian
cja resztowa S2e w modelu pełnym jest 0 około 3% niższa),
a prosta budowa decyduje 0 przydatności w praktyce.
5. Wnioski końcowe

W celu określenia stopnia praktycznego dopasowania roz
patrywanych modeli regresyjnych oceniano zgodność esty
mowanych wartości cech wynikowych z wartościami obser
wowanymi. Wyniki oceny przytoczono w tablicy 6. Otrzy
mana zgodność jest zadowalająca. Co więcej, dwucechowy
model nieliniowy daje dopasowanie praktycznie nie gorsze
niż model pełny. Można wysunąć wniosek, że do celów
wstępnego szacowania kosztów scalenia i nakładów pracy
wystarczy oprzeć się na stwierdzonej empirycznie liniowej
zależności tych cech od powierzchni realizacyjnej obiektu
scalanego i kwadratowej od liczby gospodarstw podlegają
cych scalaniu, co prowadzi do regresyjnych formuł estyma
cyjnych (5).

Czy jesteś już członkiem
Funduszu

Pomocy Koleżeńskiej SGP?
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Jarosław Pietrych
Geodeta gminny
Wiśniew

Problematyka geodezyjna w gminie—glos w dyskusji
Gmina Wiśniew, położona w województwie siedleckim,
na terenie której pracuję ' jako geodeta gminny, ma po
wierzchnię 14 735 ha, na którą składają się 33 obręby ge
odezyjne 1699 gospodarstw o średniej powierzchni od 4 do
6 ha. Sąsiadując bezpośrednio z przemysłowym miastem
wojewódzkim, gmina ta spełnia rolę jednostki administra
cyjnej, której głównym zadaniem jest jak najlepsza pro
dukcja rolna, a zatem jak najlepsze wykorzystanie każdego
ara ziemi. Będąc gminą wzorcową, o charakterze wybitnie
rolniczym, wchodzi w skład siedleckiego geodezyjnego po
ligonu doświadczalno-wdrożeniowego wraz z Siedlcami. To
tu opracowano i wprowadzono w życie koncepcję informa
tycznego podsystemu ewidencji gruntów. Biorąc to pod
uwagę, a także fakt, iż obrót ziemią ciągle wzrastał (w cią
gu ostatnich dwu lat przejęto 53 gospodarstwa rolne o ogól
nej powierzchni 220 ha), władze wojewódzkie przydzieliły
gminie w Wiśniewie, jako pierwszej w. województwie sied
leckim etat geodety gminnego, od 1 stycznia 1976 roku.
Wraz z postępem czasu i w innych gminach zaczęto two
rzyć stanowiska obsadzane przez osoby, które ukończyły co
najmniej technikum geodezyjne. Po nabraniu przekonania
o niezbędności zatrudnienia w gminie fachowca z dziedziny
geodezji naczelnicy gmin zaczęli występować o jak naj
szybsze ich zaangażowanie.
Aby unormować zakres działalności geodetów gminnych,
wojewoda siedlecki wydał zarządzenie w sprawie tymczaso
wej organizacji i zakresu działania służby geodezyjnej
stopnia podstawowego w województwie siedleckim. I tak,
do ustalonych obowiązków należą:
1) prowadzenie ewidencji gruntów łącznie z bieżącą ak
tualizacją;
2) prowadzenie postępowania formalnoprawnego w zakre
sie rozgraniczeń nieruchomości (przygotowanie decyzji ad
ministracyjnych) ;
3) wykonywanie do potrzeb urzędu gminy oraz na zamównienie innych jednostek państwowych, spółdzielczych
oraz osób fizycznych — drobnych usług geodezyjno-dokumentacyjnych w formie pomiarów, wyrysów, wypisów, wy
ciągów, szkiców itp. na podstawie operatorów ewidencji
gruntów;
4) projektowanie i wyznaczanie na gruncie działek !»zo
stających w bezpłatnym użytkowaniu rolników z gospo
darstw przejętych na własność państwa;
5) wnioskowanie potrzeb w zakresie robót geodezyjno-kartograficznych dla:
— zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę;
— budownictwa wiejskiego;
— melioracji wodnych;
— elektryfikacji wsi;
— rekultywacji gruntów;
6) ustalanie potrzeb i zlecenie robót geodezyjno-kartogra
ficznych i reprodukcyjnych z budżetu urzędu gminy oraz
pełnienie nadzoru i dokonywanie odbioru tych robót;
7) zaopatrywanie w mapy i dane geodezyjne niezbędne do
działalności:
— naczelnika gminy;
— służby rolnej;
— inspektora ds. budownictwa,
— innych jednostek urzędu gminy;
8) przyjmowanie zgłoszeń na roboty geodezyjne oraz opi
niowanie warunków technicznych;
9) prowadzenie postępowania formalnoprawnego związa
nego z przygotowaniem oraz podziałem terenów pod bu
downictwo mieszkaniowe i zagrodowe;
10) wydawanie z upoważnienia naczelnika decyzji w spra
wach podziałów indywidualnych nieruchomości;
11) przygotowanie dokumentacji technicznej do celów
przejmowania gospodarstw rolnych na rzecz państwa or^
rozdysponowania gruntów Państwowego Funduszu Ziemi;
12) prowadzenie operatu granic i powierzchni jednostki
podziału administracyjnego (gminy) oraz sporządzania rocz
nych wykazów na podstawie danych ewidencji gruntów;
13) współudział z jednostkami wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego w zakresie utrzymywania w aktualności
mapy zasadniczej i katastru uzbrojenia terenu;
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14) prowadzenie ochrony i konserwacji znaków geodezyj
nych;
15) nadzór nad przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej
do sporządzenia planów zagospodarowania terenów pod bu
downictwo mieszkaniowe i zagrodowe oraz nad realizacją
projektu podziału przez jednostki wykonujące nie będące
służbą geodezyjno-urządzeniową resortu rolnictwa;
16) prowadzenie operatów nazewnictwa ulic i numeracji
porządkowej nieruchomości;
17) współpraca z jednostkami wykonawstwa geodezyjno-Jcartograficznego w zakresie utrzymania w aktualności ma
py zasadniczej i katastru uzbrojenia terenu oraz w zakresie
ochrony znaków geodezyjnych, a w szczególności sprawo
wania nadzoru nad:
a) konserwacją i inwentaryzacją znaków geodezyjnych;
b) utrzymaniem w aktualności mapy zasadniczej obszaru
gminy;
c) zakładaniem i prowadzeniem katastru uzbrojenia te
renu;
d) tyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą budowli
i urządzeń inżynierskich;
18) współpracą z sądem, biurem notarialnym i innymi
jednostkami w zakresie realizacji zadań gospodarczych zwią
zanych z geodezyjnym urządzeniem terenów gminy;
19) załatwianiem innych spraw związanych z rolą geodety
gminnego jako koordynatora spraw z zakresu geodezji i kar
tografii na obszarze gminy.
Tak zorganizowane ' stanowisko pozwala na wykonywanie
prac wymienionych w punktach 1—4 w opracowaniu mgra
inż. Z. Bojara pt. Problematyka geodezyjna w gminie
(PG nr 10/77). Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby stano
wiska geodetów gminnych obsadzano przez osoby przeszko
lone jedynie pod kątem prowadzenia ewidencji gruntów.
Szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę wprowadzany w
szybkim tempie w życie informatyczny podsystem ewidencji
gruntów. Wspomina o tym mgr inż. St. Zaremba w
opracowaniu Proces automatycznego przetwarzania danych
ewidencji gruntów (Biuletyn CIGiK nr 3, PG nr 6/1977),
mówiąc o szkoleniu kadry inżynieryjno-technicznej w za
kresie danych źródłowych i analizy tabulogramów wyniko
wych. Wybiegając myślą w przyszłość należy pamiętać, że
potrzebna będzie wiedza wyniesiona z uczelni czy techni
kum geodezyjnego, jako podstawa do szybszego opanowa
nia nowoczesnych zdobyczy polskiej myśli technicznej.
Na terenie województwa siedleckiego przyjęto zasadę two
rzenia jednoosobowych stanowisk geodetów gminnych; na
czelnik gminy upoważnia geodetę do wydawania w jego
imieniu decyzji administracyjnych w sprawach geodezyj
nych należących do jego właściwości. Chcialbym poprzeć
zdanie zawarte w opracowaniu Z. Bojara, a mówiące o
niewykonywaniu większych robót geodezyjnych. Po pierw
sze dlatego, że jednostki wykonawstwa geodezyjnego zaspo
kajają zapotrzebowanie ludności w tym zakresie, a po wtóre
brak środków lokomocji i linii komunikacyjnych sprawiło
trudności nie do pokonania.
Zamówienia zarówno osób fizycznych, jak i jednostek
uspołecznionych działających na terenie gminy, na pomiary
geodezyjne powinny być składane w urzędzie gminy. Po
zwala to naczelnikowi kontrolować właściwe wykorzy
stanie gruntów, prawidłowość pod kątem opracowanego
Planu zagospodarowania przestrzennego gminy itp. Ma to
odzwierciedlenie w praktyce, gdyż każda robota geodezyj
na na terenie działania jednostki administracyjnej rozpo
czyna się od złożenia zgłoszenia u geodety gminnego.
Z uaktualnionych po uwłaszczeniu operatów ewidencji
gruntów korzysta się nie tylko w celach geodezyjnych. Po
uprzednim Sczytaniu każdej wioski wyeliminowano całko
wicie tak zwane ukryte pozycje i dział podatków ma na
bieżąco wprowadzoną sprawę opodatkowania gruntów. Ze
spraw budowlanych inspektor tego działu otrzymuje, przy
wydawaniu decyzji zezwalających na budowę, informację
na temat miejsca położenia działki, jej stanu prawnego
i powierzchni. Dostarczając po uprawomocnieniu decyzję,
aktualizuje się ewidencję gruntów, wnosząc nowo postawio
ne budynki.

Wielostronność tematów, którymi zajmuję się, stwarza
możliwości, a jednocześnie konieczność ciągłego samokształ
cenia. Jednocześnie nie pozwala wykonywać prac typowo
administracyjnych z zakresrf obrotu ziemią. Zainteresowanie
ludności Wdejskiej sprawami rent i emerytur, zwłaszcza po
ostatnich uchwałach rządu, niesłychanie wzrosło, wzrośnie
także liczba spraw rozwiązywanych wspólnie przez geodetę
gminnego i referenta ds. obrotu ziemią. Niemożliwe jest za
łatwienie tych spraw przez geodetę.
W celu aktywnego włączenia się geodetów gminnych do
realizacji zadań związanych z obsługą gminy przejmuje się
na terenie naszego województwa następujące dokumenty
wchodzące w skład operatów ewidencyjnych: 1) mapy ewi
dencyjne, 2) matryce map ewidencyjnych, 3) rejestry grun
tów, 4) skorowidze działek, 5) skorowidze właścicieli oraz
inne dokumenty pomocnicze, takie jak: zestawienia grun
tów, wykazy gruntów oraz zbiory dokumentów.
Zdaniem auɪtora, jak i innych kolegów, jest to rozwiąza
nie najlepsze. Pozwala przede wszystkim na większą dba
łość o dokumentację' która mobilizuje do jak najlepszego
wykonywania zadań i daje wiele zadowolenia.
Do mankamentów pracy należy zaliczyć brak wyraźnie
określonych przepisów regulujących sprawy socjalno-byto
we geodetów gminnych. Ani uchwała Rady Ministrów nr
219/75 z dnia 18 XI 1975 r. w sprawie zasad wynagradzania

pracowników terenowych organów administracji państwo
wej (między innymi mówi ona o dodatku mieszkaniowym),
ani uchwała Rady Ministrów nr 83/76 z dnie 9 IV 1976 r.
w sprawie zasad pokrywania kosztów podróży służbowych
na obszarze gminy (ryczałty) nie wspominają o naszych sta
nowiskach pracy. Dlatego należy mieć nadzieję, iż będący
w opracowaniu Statut geodety gminnego ukaże się w jak
najszybszym czasie i radykalnie poprawi sytuację w tym
zakresie.
Do pełnej i dobrej realizacji wymienionych zadań, ko
nieczne jest zrozumienie pomiędzy naczelnikiem a geodetą
gminnym, a także zapewnienie geodecie odpowiednich wa
runków pracy, zaopatrzenia w sprzęt i drobne akcesoria
biurowe. Ten dobry klimat w Urzędzie Gminy Wiśniew zo
stał od samego początku wytworzony przez naczelnika, któ
ry osobiście czuwał nad zorganizowaniem prawidłowego wy
posażenia stanowiska pracy, pomagał we wprowadzeniu w
sprawy czysto administracyjne i poznanie terenu. Bardzo
pomocne jest także Wojewódzkie Biuro Geodezji i Karto
grafii w Siedlcach, które zaopatrzyło gminę w niezbędne
przepisy i instrukcje, a także przydzieliło światłokopiarkę.
Reasumując, należy stwierdzić, że naczelnik gminy, za
trudniając geodetę gminnego, ma dzięki jego działalności
szerokie pole widzenia na sprawy gospodarki terenami,
ochrony środowiska i realizacji zadań gospodarczych.

STANISŁAW JANUSZ TYMOWSKI
Warszawa

Vll narada szkoleniowa na temat informatyki w geodezji I kartografii
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— przetwarzanie danych w systemie zarządzania przed
W dniach od 20 do 22 października 1977 roku, w Mąchocicach pod Kielcami, odbyła się VII narada szkoleniowa na siębiorstwami geodezyjno-kartograficznymi.
temat informatyki w geodezji i kartografii, zorganizowana
Na 1979 rok przewidziano wprowadzenie do praktyki
przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Klub Użyt programowanych digimetrów, jako urządzeń pracujących
kowników Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Geodesamodzielnie lub w powiązaniu z GEO-20.
zji. W naradzie wzięli udział pracownicy naukowi Politech
W dziedzinie przetwarzania danych trwają obecnie prace
niki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra nad tworzeniem informatycznego systemu zarządzania w
kowie, Instytutu Geodezji i Kartografii, Centrum Informa typowym okręgowym przedsiębiorstwie geodezyjno-karto
tycznego Geodezji i Kartografii oraz ośrodków techniki graficznym. System taki ma się składać z 6 następujących
obliczeniowej w geodezji i kartografii z Białegostoku, Kapodsystemów:
I — Bilansowanie zapotrzebowania na roboty geodezyjnotowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Poznania, Rzeszowa, War
szawy i Wrocławia.
-kartograficzne z mocą produkcyjną jednostek wykonaw
stwa geodezyjnego
W czasie trzydniowych obrad, toczących się na zebra
II — Planowanie produkcji geodezyjno-kartograficznej
niach plenarnych oraz na zebraniach sekcji, omówiono aktu
III — Rozliczanie produkcji podstawowej
alne kierunki rozwoju ETO w geodezji i kartografii. Ucze
IV — Kadry, zatrudnienie, płace
stnicy obrad wzięli również udział w pokazie tachimetrów
V — Gospodarka materiałowa środkami trwałymi, koszty
elektronicznych.
Obrady w przeważającej mierze były poświęcone podsta i finanse.
Pierwszy podsystem jest już wstępnie wprowadzony
wowym danym systemu minikomputerowego GEO-20 oraz do produkcji, trzeci wprowadza się w większości przedsię
jego zastosowaniom. System GEO-20, zbudowany ostatnio biorstw, czwarty jest opracowywany w IPGK w Katowi
w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej na .za cach i tam będzie w pierwszej kolejności zastosowany.
mówienie Zjednoczenia „Geokart”, może zaspokoić różne
W czasie obrad omawiano również sprawy związane z co
potrzeby przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych. Jest raz powszechniejszym stosowaniem w produkcji geodezyj
to minikomputer trzeciej generacji o pamięci dyskowej nej kalkulatorów programowanych. W chwili obecnej ko
i taśmowej, służący do wykonywania obliczeń oraz do wie nieczne jest tworzenie bibliotek programów do każdego ty
lostanowiskowej rejestracji i wstępnego przetwarzania da pu kalkulatora. Celem bibliotek jest ułatwienie upowszech
nych, wprowadzanych do pamięci dyskowej za pomocą alfa nienia najlepszych programów. Zapewni to pełne wykorzy
numerycznych urządzeń klawiaturowych połączonych z mo stanie kalkulatorów, a więc zwiększenie mocy produkcyjnej
nitorami ekranowymi. Może on znaleźć wszechstronne zasto przedsiębiorstw.
sowanie w takich dziedzinach geodezji i kartografii, jak:
Podana wyżej główna tematyka obrad była ujęta w kilku
— przetwarzanie numeryczne wyników obserwacji (wy nastu referatach.
konywanych tachimetrami elektronicznymi — Reg Elta 14;
Na pierwszym zebraniu plenarnym, które otworzył kol.
AGA-710; Wild);
.Janusz Rudnicki — przewodniczący Oddziału Woje
wódzkiego SGP w Kielcach, a prowadził przewodniczący
— digitalizacja treści map;
Klubu — prof. Jerzy Gażdzicki, wygłoszono następujące
— prowadzenie informatycznego systemu ewidencji grun
referaty:
tów;
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— System GEO-20. Dane podstawowe — Andrzej P ap 1 iń s ki
— Informatyczny podsystem ewidencji gruntów — Sta
nisław Zaremba; referat przedstawiła Maria Wach
— Prezentacja graficzna wyników wyrównania — Janina
Deryło-Stępniak
— Omówienie pokazów tachimetrów elektronicznych —
Tadeusz Pawlak.
W Sekcji I — System minikomputerowy GEO-20, której
obradami kierował kol. Zbigniew Dudek, wygłoszono na
stępujące referaty;
— Centralny procesor UMC-20 — Andrzej Paplihski,
Piotr Parewicz
— Koncepcja układu wejścia-wyjścia systemu cyfrowego
GEO-20 — Zbigniew Dudek, Janusz Sosnowski
— System MISS-75 — Aleksander Wigura
— Zasada tworzenia postaci półskomplikowanej w assembleτze BAAS — Włodzimierz Zuberek
— Ogólna charakterystyka assemblerowego języka BAAS
— Jacek Stochlak
— Edytor wierszowy LINE — Jaromir Szeffer
SFINKS — wielostanowiskowy system rejestracji i wstęp
nego przetwarzania danych — Andrzej Pająk, Grzegorz
Prochowski.
W Sekcji II — Systemy zarządzania w geodezji i karto
grafii, której obradami kierował kol. Edward Dąbrow
ski, wygłoszono następujące referaty:
— Informatyczny system zarządzania OPGP, podsystem
bilansowania zapotrzebowań z mocą praodukcyjną wyko
nawstwa geodezyjnego — Mieczysława Berezowska,
Andrzej Jedziniak, Stanisław Zaremba
— KomputeroiDy system asortymentów prac kooperacyj
nych — Janusz Orzechowski

— Prace Geodezyjnego Centrum Komputerowego w Bag
dadzie — Roman Jankowski
— Automatyzacja prac kartograficznych w Wielkiej Bry
tanii — Marek Baranowski, Marek Bogobowicz.
W trzecim dniu wygłoszono następujące referaty:
— Nowe kalkulatory firmy Hewlett-Packard — Jerzy
Bezubik
— Wdrożenie systemu automatyzacji procesu sporządza
nia mapy Wielkoskalowej w OPGK w Kielcach — Tadeusz
Pawlak
— Fotogrametryczny pomiar profilu podłużnego wraz z
poprzeczką do celów opracowania projektu technicznego au
tostrad, dróg szybkiego ruchu i linii kolejowych — Bogdan
Rzadkowolski, Mieczysław Turketti
— Projekt nowej przejściowej formy ewidencji sieci
uzbrojenia terenu — Anna Stonawska
— Możliwości zastosowania systemu CYBER-72 do rozwią
zywania zadań geodezyjnych — Jadwiga Janik
— Problemy systemu przetwarzania danych geodezyjnego
zakładu przemysłowego — Konrad Eckes, Ryszard Hycn e r.
Końcowe zebranie plenarne, nä którym miała miejsce
ożywiona dyskusja, prowadził i podsumował doc. dr Józef
Wędzony.
Miłym akcentem tych specjalistycznych obrad było spot
kanie z Marią Cedro-Biskupową, znaną poetką lu
dową z Wilkowa, prowadzone przez kol. Zbigniewa Śli
wińskiego z Kielc, którego wkład w organizację narady
był bardzo poważny. Recytacje utworów poetyckich, wy
konane przez poetkę w języku literackim oraz gwarą, spot
kały się z aplauzem zebranych, wzruszonych pieknem ję
zyka ojczystego, tej arki przymierza między dawnymi a no
wymi laty.
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WACŁAW OPACKI
Akademia Rolniczo-Techniczna
Naukowe Koło Geodezyjnych Urządzeń Terenów Rolnych
Olsztyn

Działalność kół naukowych na Wydziale Geodezji i Urządzeń Holnych
Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
♦

1. XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowych Kół Geode
tów

W dniach 13—15 maja 1977 roku odbyło się XV Ogólno
polskie Seminarium Kół Naukowych Geodetów, zorganizo
wane przez Naukowe Koło Geodezyjnych Urządzeń Terenów
Rolnych ART w Olsztynie. Seminarium, któremu patrono
wał JM rektor prof, dr hab. Teofil Mazu r, przebiegało
pod hasłem — Ziemia jest jedna. Rozpoczęło się wykładem
wprowadzającym dra Kazimierza Schillinga Miejsce
Ziemi we wszechświecie. Seminarium miało miejsce w Pla
netarium Lotów Kosmicznych w Olsztynie.
Obrady prowadzono w czterech sekcjach: Geodezji Rol
nej, Fotogrametrii, Astronomii i Kartografii oraz Geodezji
Gospodarczej. Członkowie trzech kół naukowych na Wydzia
le Geodezji i Urządzeń Rolnych: Geodezyjnych Urządzeń
Terenów Rolnych, Fotogrametrów oraz Astronomów wzięli
udział w pracach trzech pierwszych sekcji. Ich referaty w
tych sekcjach były najlepsze. I tak, w Sekcji Geodezji Rol
nej referat Ireny Myklusz i Doroty S p a ł e k — Ocena
szkodliwości występowania obszarów nieproduktywnych na
gruntach ornych w gminie Stężyca zajął pierwsze miejsc^,
zaś na drugim miejscu znalazł się referat Tadeusza Hejki i Piotra Pospiszyla (członków NKGUTR) — Pro
gram Uproduktywnienia gruntów nieproduktywnych w gmi
nie Stężyca.
W pierwszym referacie zawarto charakterystykę obszaru
badań, metodę zbierania i gromadzenia informacji o obsza
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rach nieproduktywnych oraz szczegółowo zilustrowano cha
rakterystykę gruntów nieproduktywnych. W wyniku prac
terenowych opisano 1257 konturów gruntów nieproduktyw
nych, z tego 1055 powstałych w sposób naturalny, a 202 w
sposób sztuczny. Liczba obszarów nieproduktywnych, które
zagospodarowano, wynosi 38. W końcowej części, w opra
cowaniu wyników przedstawiono możliwości i metody uproduktywnienia obszarów nieproduktywnych. Nakreślone w
referacie sposoby rekultywacji preferują zagospodarowanie
tych terenów do celów rolniczych. Przeanalizowano także
korzyści i nakłady ekonomiczne wynikające z możliwości
przyłączenia gruntów nieproduktywnych do ogólnego poten
cjału produkcyjnego gminy.
Efektem badań prowadzonych w ramach obozu naukowe
go był także referat T-Hejki i P. Pospiszyla. Opra
cowany przez nich projekt Uproduktywnienia był progra
mem uproszczonym i zawierał dane co do kierunku uproduktywnienia i kolejności wykonywania zabiegów na po
szczególnych obszarach nieproduktywnych. Jako kierunki
Uproduktywnienia przyjęto: rolniczy, leśny, rybacki, infraStrukturowy, rekreacyjny i melioracyjny.
W Sekcji Astronomii i Kartografii pierwsze miejsce za
jął referat Witolda Polakowskiego i Stanisława Michaluka (członków NK Astronomii ART Olsztyn) — Wy
korzystanie pomiarów dopplerowskich ze sztucznych sateli
tów Ziemi do wyznaczania współrzędnych punktów geode
zyjnych. W referacie przedstawiono matematyczne zależno
ści wynikające ze zjawiska Dopplera oraz stosowane techni-
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ki pomiarów dopplerowskich. Szerzej omówiono technikę
zintegrowanych pomiarów dopplerowskich, z uwagi, na naj
większe możliwości zastosowania w geodezji. Każda obser
wacja wykonana tą techniką dostarcza równania obserwa
cyjnego. Podczas jednego przelotu satelity możliwe jest wy
konanie 100—200 obserwacji. W referacie postawiono pyta
nie — czy ośrodki obliczeniowe służby nawigacyjnej oblicza
ją elementy orbity w sposób dostatecznie dokładny pozwa
lający na obliczenie współrzędnych stacji obserwacyjnych
w ogólnoświatowym układzie współrzędnych. Dzięki zwię
kszeniu liczby i dokładności pomiarów dopplerowskich jest
możliwe wyznaczenie położenia punktu z dokładnością rzędu
30 cm. Wtdlug autorów referatu pomiary dopplerowskie
umożliwiają stworzenie jednolitego ogólnoświatowego ukła
du współrzędnych geodezyjnych. Obowiązujące obecnie układy są od siebie oderwane, wynika więc zagadnienie trans
formacji w jeden układ ogólnoświatowy. Rozwiązanie tych
wszystkich zagadnień pozwoli światowej nauce połączyć z
dostateczną dokładnością Avszystkie systemy w jeden ogól
noświatowy, jak również umożliwi włączenie do triangulacji satelitarnej pomiarów z triangulacji naziemnej.
II miejsce zajął referat Projekt torów sztucznych sateli
tów Ziemi, przygotowany nrzez Marylę Gołko i Ewę Mi
ku n d ę — członków NK Astronomów przy ART w Ol
sztynie.
I miejsce w Sekcji Fotogrametrii zajął Jan Kurzynka
za referat Zastosowanie Jotoorametii do Opracovjania fotomap elewacji kamieniczek. Starego Miasta w Olsztynie do
celów rewaloryzacji architektonicznej. W referacie przed
stawiono metody wykonywania fotomap elewacji budynków
zastosoΛvane przy AvykonyAvardu dokumentacji fotograme
trycznej do celów rewaloryzacji architektonicznej Starego
Miasta w Olsztynie. Omówiono av nim także technologię wy
konania fotomap różnymi metodami oraz porÓAvnano do
kładności osiągnięte poszczególnymi metodami. W referacie
przeanalizowano dokładności przetwarzania różnymi meto
dami i StAvierdzono, że błąd Avzajemnego położenia punk
tów leżących na PrzeciAvleglych skrajach elewacji nie prze
kracza wartości dopuszczalnej ± 1 mm w skali opracowa
nia. Praca stanowi cenny Avklad w rozwój nietypograficznych zastosowań fotogrametrii. Może być zalecana do pro
dukcyjnego wykorzystania nrzy opracowaniu architekto
nicznej rewaloryzacji obiektÓAV.
II miejsce w tej Sekcji zajał referat Affnieszki Rokity
i Krystiana Pyki (Naukowe Koło Geodetów’ Akademii Gór
niczo-Hutniczej w KrakowdeI nt. Technologia terrafotoarametrycznego opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej
w dużej skali. Referat jest Avynikiem badań nad opracowa
niem mapy sytuacyjno-AAwsokościowej w skali 1 :500 po
wierzchni terenu w rejonie jaskini' Saspów — zabytku
przyrody (Avynik współpracy Koła 7. KrakoAvskim Oddzia
łem Polskiego ToAvarzystAva Przyjaciół Nauk 0 Ziemi). Prze
znaczeniem mapy jest Avykorzystanie jej w badaniach graAAdmetrycznych. które będą pτθ'∖∙adzone w celu AAwkrycia
przebiegu niedostępnych partii jaskini Sąspów. Rodzaj
UksztaltOAvania terenu w połączeniu z AAγymogiem Wderneffo
PrzedstaAvienia rzeźby za pomocą warstwie Avyklucza wszy
stkie punktoAve metody 0prac0Avεnia, a wvmaga opracowa
nia autogrametrycznego opartego na zdjęciach naziemnych.
Do tych onracowań wykorzystano jednocześnie próbnie
Przyrządy: Stereoautograf 1319, Stereometrograf. Tooocart.
Próby dostarczyh’ AvnioskÓAV co do przydatności AAr zastosoAvanej technologii, ʌvlaeznie z analitycznym Avyrównianiem
stereogramÓAv, uzyskiwanych dokładności oraz ekonomiczności opracowania.
III miejsce w Sekcji zajęły Janina Dziubak i Alicja
Dabrowska za referat Możliwości zastosowania metod
jednoobrazowej fotogrametrii naziemnej do inwentaryzacji
dróg. Referat zawiera propozycję zastosowania metody fotogramerii jednoobrazosvej do inwentaryzacji geometrii
dróg, zamiast graficznego opracowania jedneobrazowego
zdjęć za pomocą Przetwmrnika optycznego lub pojedynczego
projektora. Metoda ta zapewnia Avyznaczenie na podstaAAde
pomiaru pojedynczych zdjęć wszystkich trzech przestrzen
nych współrzędnych punktÓAv sytuacyjnych. Proponowana
metoda zakłada kilkakrotne naświetlenie tego samego zdję
cia tyczek z podAVÓjnymi sygnałami 0 znanej odległości, któ
ra umoζliAvia określenie miejscowej skali Mn. Referat za
wiera także Avstępną analizę dokładności omówionej metody.
I miejsce w Sekcji Geodezji Gospodarczej zajął referat
Sprawdzenie i rektyfikacja warunków osiowych uniwersal
nego laserowego instrumentu aeodezyjnego ULJG KP-4,
opracoAvanA’ przez Kazimierza BujakoAvskiego, Mar
ka D r av a 1 a i Wiesława Laske z NK Geodetów AGH
av Krakowie. Instrument ULIG KP-4 jest przyrządem śred
niej dokładności, przeznaczonym do pomiarów kątowych,

Avyznaczania kierunków w płaszczyznach poziomej i pio
nowej oraz automatycznego sterowania maszynami roboczy
mi. Pozwala on na pomiar kątów tylko w jednym położe
niu lunety, dlatego poszczególnych Avarunków nie można
sprawdzać metodami stosowanymi do badania klasycznych
instrumentów geodezyjnych. IVykazane badania dały wiele
CiekaAvych wnioskÓAV dotyczących rektyfikacji laserowych
przyrządów geodezyjnych, przedstaAviono je w referacie.
Referat Ścisła analiza dokładności tyczenia elementów
projektu do różnych metod realizacji, zajął drugie miejsce.
Opracowali go Grażyna i Wiesław Laskowie z NK GeodetÓAV AGH w Krakowie. W referacie Przedstaiviono algo
rytm prowadzenia wstępnych analiz dokładności tyczenia
elementów projektu metodą wcięć kątowych, biegunową,
ortogonalną. Proponowany algorytm opracowano na tle do
tychczasowych sposobów prowadzenia analiz dokładności.
Rozpatrzono dokładność realizacji długości i kierunku od
cinka. Opierając się na Avzorach WyproAvsdzonych w opracoAvaniu oraz podanych w literaturze, autorzy referatu Avykonali ZestaAsdenie ilustrujące różnicę wyników otrzymanych
w ZastosoAVaniu do przybliżonego, półścisłego i ścisłego spo
sobu prowadzenia wstępnej analizy dokładności. Referat zaAviera także wnioski AAynikajgce z ilościowego i jakościowe
go porÓAvnania Avymienionych metod.
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2. Letnie obozy naukowe

Koło Naukowe FotogrametrÓAv przebywało na obozie w
Wąsoszy, av województwie suwalskim, a tematem pracy
była Fotointerpretacja zabytkowych chat kurpiowskich.
Opiekunem naukowym był mgr inż. Jerzy M i a ł d u n, a
komendantem Jan Kurzynka. W toku prac wykonano
kilkadziesiąt stereogramów wszystkich zabytkoAvych chat
kurpiowskich oraz budynków mieszczących się przy rynku
av Wąsoszy — łącznie z dwoma kościołami, które zresztą
sprawiły najwięcej kłopotu. Oprócz tego Avykonano mapę
sytuacyjno-wysokościową terenu obserwacji archeologicz
nych. OpracoAvano ją na prośbę konserwatora zabytkÓAv w
Łomży.
NaukθAA,e Koło Geodezyjnych Urządzeń TerenÓAA’ Rolnych
PrzebyAvalo na dwutygodniowym obozie av Dudkach w gmi
nie Olecko województwa suwalskiego, pod kierunkiem naukOAvym dra inż. Stanisława Surowca (był to już ósmy
obóz naukowy pod ieao onieką). Komendantem obozu był
student IV roku GiUR — Stanisław Kamiński. Tema
tem naukoAvym było geodezyjne 0prac0Avanie dokumentacji
Odkamieniania gleb — na podstawce badań nroAvadzonych
w obiektach położonych na terenie województwa suwal
skiego. Wykonano av tym celu pomiar kontrolny wybranego
kawałka obszaru, opisano istniejące na nim kamienie na
rzutowe, głazy, określając między innymi ich rodzaj, wiel
kość. masę, objętość, liczbę. Na podstaAvie uzyskanych Avielkości opisoAvych nastąpi ustalenie metod>’ zagospodaroAvanią i opracowania dokumentacji geodezyjnej. Chodzi 0 to,
żeby była to dokumentacja przykładowa, ponieAvaζ podobne
obszar>7 występują także w innych miejscach. Pγzaγ opraCOAvaniu dokumentach będą AA’zięte pod UAvagę elementy
UAVzglgdniajace Avartosc gleby (chodzi 0 ustalenie optycznej
metody rekultywacji), a także ekonomiczne.
Na prośbę dyrekcji wojewódzkiego i rejonoAvego biura
geodezji i terenów rolnych (pilna praca) uczestnicy obozu
Avykonali inwentaryzację 14-hektarowego obszaru tuczarni
świń PGR w Norach. Prace połowę były Avykonane i ode
brane przez Rejonowe Biuro Geodezji i Terenów’ Rolnych
av Olecku. Trzeba nadmienić, że na'tego typu prace jest du
że ZapotrzeboAvanie, bowiem są one konieczne do lokalizacji
inwestycji na obszarach rolnych. Uczestnicy obozu mieli
zapewnione warunki do pracy badawczej, a także rekre
acyjne (boisko do siatkówki i piłki nożnej, gry stołowe
i ping-pong, sprzęt wodny ɪitp,). Zorganizowano wycieczki
mikrobusowe po terenach SuAvalszczyzny.
Jak Avspomnialem, powodzenie obozu jest zasługą pracoAvników tamtejszych biur geodezyjnych, a szczególnie
mgra inż. Tadeusza Kościuka — dyrektora Wojewódz
kiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych av SuAvalkach i
mgra inż. Czesława Krasowskiego — kierownika Re
jonowego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Olecku.
3. Obecna działalność kół naukowych na Wydziale

Ogłoszono wyniki rywalizacji kół naukoAvych za rok aka
demicki 1976/77, działających w Akademii Rolniczo-Tech
nicznej av Olsztynie. Najlepsze było NaukOAve Koło Geode
zyjnych Urządzeń Terenów Rolnych, które uzyskało nagro
dę JM rektora ART. Koło to było organizatorem I Ogólno
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polskiej Wyprawy Rekonensasowej „Łańcut-77”. Wniosła
ona nie tylko wiele nowych estetycznych elementów po
znawczych, ale także pozwoliła poznać specyfikę pracy biur
geodezyjnych w południowych rejonach kraju.
Z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego 1977/78 NK
GUTR brało udział w organizacji i obradach Ogólnopolskiej
Sesji Naukowej na temat: Nowe tendencje w teorii i prak
tyce urządzania terenów rolnych — Waszeta (koło Olszty
na) — 77.
Obecnie trzej studenci — prezesi kół naukowych na Wy
dziale GiUR: Jerzy Cymerman, Ryszard Lorenc i Ja
cek J a k 6 b s k i wyjeżdżają do Krakowa na posiedzenie

Krajowego Komitetu Koordynacyjnego Kół Naukowych Geo
detów. W najbliższym czasie dojdzie do skutku wypra
wa naukowa do NRD.
Przytoczone przykłady dowodzą wielostronności działania
kół naukowych na Wydziale, ich wysokiej aktywności i
uczestnictwa nie tylko w życiu naukowym uczelni, ale tak
że regionu i kraju. O postawie studentów stowarzyszonych
w kołach świadczy to, że w najlepszej dziesiątce Wydziału
w roku akademickim 1976/77 aż dziewięciu studentów jest
członkami kół naukowych, a średnia wyników nauczania
członków Naukowego Koła Geodezyjnych Urządzeń Tere
nów Rolnych w ostatnim roku wynosi 4,2.

julian niebylski____________________________________

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
Szczecin

Prace Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjnc-Karlograficznego w Szczecinie
w zakresie metrologii okrętowej
1. Uwagi wstępne

Wprowadzenie do przemysłu okrętowego nowych technik
wytwarzania stworzyło możliwości budowy coraz większych
statków. Kilkanaście lat temu statek o nośności 20 000 DWT
uznawano za statek duży. W 1976 roku zbudowano we fran
cuskiej stoczni Saint-Nazaire największy statek świata —
tankowiec „Batillus” o nośności 540 000 DWT i o wymia
rach: 414 m długości, 66 m szerokości i 36 m wysokości.
Ponadto nastąpił dynamiczny rozwój budowy statków spe
cjalnych, takich jak kontenerowce, chemikaliowce oraz pro
my ze stabilizatorami itp. Technologia budowy tych jed
nostek jest bardzo skomplikowana, a tolerancje montażu
niezwykle zawężone. Budowa niekonwencjonalnych rozwią
zań konstrukcyjnych oraz nowe metody wytwarzania po
ciągnęły za sobą wzrost wymagań dokładnościowych w od
niesieniu do wykonania obiektów stoczniowych i obsługi
geodezyjnych procesów technologicznych. Wymagania w
zakresie prac kontrolno-pomiarowych warunkują też roz
wój mechanizacji i wprowadzenie sterowania procesami
technologicznymi budowy statków. Zachodzi potrzeba do
kładnej analizy prowadzonych procesów w celu określenia
odkształceń obiektów i konstrukcji. Uzyskanie takich in
formacji jest konieczne dla racjonalizacji procesów i pro
jektowania nowych technologii.
Na przełomie lat 1968/69 Stocznia Szczecińska im. Adolfa
Warskiego zwróciła się do Okręgowego Przedsiębiorstwa Ge
odezyjno-Kartograficznego w Szczecinie ze zleceniem na
wykonanie obsługi geodezyjnej montażu torów dźwigowych
na pokładzie statku „Maya” dla armatora meksykańskiego.
Była to praca jednorazowa i specyfiką nie odbiegająca za
sadniczo od podobnych prac na lądzie. W czasie _ wykony
wania prac pomiarowych w tym obiekcie ujawniono duże
możliwości i korzyści, jakie daje zastosowanie metod geo
dezyjnych w budownictwie okrętowym. Od tej pory Stocz
nia zlecała Przedsiębiorstwu pojedyncze zadania pomiaro
we, które wykonywał zespół geodezyjny dorywczo zatrud
niany w Stoczni. W miarę postępu prac doskonalono me
tody pomiarowe i zdobywano większe doświadczenie w tym
zakresie, to zaś z kolei przynosiło większe efekty technicz
no-ekonomiczne. Z kolei przyczyniło się to do dobrej oceny
prac Przedsiębiorstwa metod geodezyjnych ze strony bu
downiczych statków. Ostatecznie zwiększył się zakres prac
geodezyjnych i wzrosła liczba zespołów zatrudnionych pępy
budowie statków, w 1974 roku było ich dziesięć. W tym
czasie wystąpiła pilna potrzeba powołania w OPGK Pra
cowni Metrologii Okrętowej, która zajęła się rozwijaniem
metod kontrolno-pomiarowych oraz zapewniła obsługę ge
odezyjna w procesie budowy statku. Z dniem 1 stycznia 1977
roku Pracewnię te przekształcono w Zakład Metrologii
Okrętowej.
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2. Zakres i charakter prac geodezyjnych
obecnie dla przemysłu stoczniowego

wykonywanych

2.1. Prace kontrolno-pomiarowe w procesie prefabrykacji sekcji

Nowoczesna technika budowy statków, oparta na prefa
brykacji konstrukcji okrętowych i mechanizacji procesów
technologicznych, wpłynęła na zmianę charakteru i metod
prac kontrolno-pomiarowych. Przy obecnym sposobie bu
dowy większość prac kadłubowych przeniesiono do hal
montażowo-prefabrykacyjnych. W związku z tym do kon
troli wymiarowej poszczególnych sekcji w halach prefabrykacyjnych, a także do ich dokładnego ustawienia na po
chylni, konieczna jest pełna znajomość położenia elemen
tów, sekcji i bloków względem głównych płaszczyzn odnie
sienia kadłuba statku. Tak więc prefabrykacja tyeh ele
mentów stanowi podstawowe ogniwo w procesie technolo
gicznym budowy statku, decydujące o standardzie wymia
rowym wyrobu końcowego. Dlatego w etapie prefabrykacji
są prowadzone prace kontrolno-pomiarowe, obejmujące po
szczególne fazy montażu prefabrykatów — sekcji i bloków.
Podzespoły, sekcje i bloki są montowane na specjalnych
stanowiskach montażowych (stendach), które powinny być
bardzo sztywne, aby nie dopuścić do odkształceń sekcji w
czasie montażu. Dlatego stanowiska te należy ciągle kontro
lować i rektyfikować, aby montowane na nich elementy
kadłuba zachowały kształty i wymiary określone w pro
jekcie.
2.2. Prace kontrolno-pomiarowe podczas montażu sekcji i bloków
na pochylni

Pochylnia to specyficzny plac budowy, wyposażony w
urządzenia i sprzęt do montażu i wodowania statków. Na
pochylni zakłada się sieć punktów odniesienia wyznaczają
cych położenie głównych oraz pomocniczych osi montażo
wych, a także płaszczyzn odniesienia. Z siecią tą jest związąny układ współrzędnych prostokątnych Or,xyz, zwany
układem pochylni.
W odniesieniu do punktów osnowy określa się w czasie
montażu położenie płaszczyzn głównych kadłuba statku i
jego poszczególnych elementów. Punkty te są równocześnie
podstawą pomiarów kontrolnych montażu.
W czasie budowy kadłuba statku fundament pochylni jest
obciążony statycznie, natomiast w czasie wodowania
■
dynamicznie. Obciążenia te są źródłem przemieszczeń i od
kształceń pochylni, które powinny być okresowo. obserwo
wane. W celu wyznaczenia przemieszczeń i odkształceń fundementu pochylni utrwala się na jego górnej powierzchni
wysokościowe znaki obserwacyjne (repery). Ponadto w pew
nej odległości od obiektu zakłada się repery odniesienia.

Obydwa zespoły reperów są powiązane odpowiednią siecią
wysokościową. Okresowe pomiary niwelacyjne odpowiedniej
sieci obserwacyjnej· dostarczają danych do wyznaczania
pionowych przemieszczeń reperów na pochylni, z których
z kolei wyznacza się przemieszczenia i odkształcenia bryły
pochylni.
W czasie montażu kadłuba statku na pochylni wykonuje
się szereg czynności pomiarowych związanych z wytycze
niem osi i linii bazowych na blokach, sekcjach i poszczegól
nych elementach konstrukcyjnych, jak również z doprowa
dzeniem osi lub określonych punktów bazo∖vych tych ele
mentów (sekcje, bloki) do położenia projektowanego. Prace
pomiarowe obejmują również wyznaczanie odchyłek usytuo
wania zmontowanych fragmentów kadłuba w celu oceny
prawidłowości montażu. W dalszej kolejności wyznacza się
przemieszczenia przestrzenne węzłów i elementów konstruk
cyjnych względem lokalnego układu odniesienia, związane
go z określonym fragmentem kadłuba (przemieszczenia lo
kalne), oraz przemieszczenia przestrzenne całego kadłuba
statku względem układu odniesienia związanego z pochylnią
(przemieszczenia ogólne). Prace te mają na celu głównie
osiągnięcie projektowanego kształtu i wymiarów kadłuba
statku.
2.3. Pomiary kontrolne wymiarów głównych

Po zakończeniu budowy statku na pochylni wykonuje się
pomiary kontrolne w celu określenia jego parametrów.
Podstawowymi parametrami projektowo-konstrukcyjnymi
statku są wymiary główne. Nazwa ta określa następujące
wielkości:
— długość całkowitą statku;
— szerokość statku;
— wysokość boczną statku;
— zanurzenie konstrukcyjne.
Wymienione wielkości decydują o zdolności transportowej
statku i o jego właściwościach eksploatacyjnych i nawiga
cyjnych.
2.4. Geodezyjne pomiary kontrolne przy wzdłużnym wodowaniu
statku

CJdy statek budowany na r>ocħvlni ma określony stopień
gotowości technicznej, to znaczy możność pływania oraz
wystarczająca wytrzymałość kadłuba, wówczas przystępuję
się do orać związanych z przeniesieniem kadłuba z pochylni
do wody, czyli z wodowaniem statku. Prace kontrolno-po
miarowe podczas wodowania obejmują następujące zadania:
1) pomiar kadłuba rejestrujący jego stan przed zmianą
podparcia (statek na kilblokachi;
2) pomiar rejestrujący stan kadłuba no przeniesieniu na
płozy i wyznaczenie wskaźników odkształcenia:
3) pomiar wyjściowy rejestrujący stan kadłuba przed wo
dowaniem;
4) pomiary kontrolne w czasie ześlizgu do wody i wy
znaczenie przechyłów bocznych statku oraz trajektorii
ruchu;

5) pomiar kontrolny po zwodowaniu statku i wyznaczenie
odkształceń spowodowanych wodowaniem.
3. Opracowanie nowych metod pomiarowych i konstruk
cja specjalnych przyrządów

Zwiększenie wymagań dokładnościowych i poszerzenie za
kresu prac pomiarowo-kontrolnych, z których część należy
wykonywać na większych przestrzeniach (w bazach rów
nych wymiarom pochylni), spowodowało konieczność opra
cowania nowych metod pomiaru. Dotychczasowe metody
metrologii okrętowej oparte na prostych przyrządach pomia
rowych (przymiary wstęgowe, piony mechaniczne, struny
stalowe, poziomicę wężowe, listwy i szablony) nie mogły
zapewnić odpowiedniego standardu pomiarów kontrolnych.
Geodezyjne metody pomiaru wnoszą istotny postęp za
równo w zakresie szybkości, jak i dokładności prowadzenia
prac pomiarowo-kontrolnych podczas montażu kadłuba
statku. Jednak wymagania dokładności kontroli są często
tak wysokie, zaś odnośne zadania pomiarowe tak różne i zło
żone, że przekracza to możliwości typowych metod geode
zyjnych.
■ Odmienność zadań geodezyjnych podczas montażu stat
ków na pochylni w stosunku do obsługi geodezyjnej mon
tażu innych obiektów przemysłowych wynika z tego, że
wymiary przestrzenne projektowanego statku oraz położe
nie zasadniczych węzłów i elementów są odnoszone do pro
stokątnego układu współrzędnych Oxyz, którego osie x i y
leżą w płaszczyźnie podstawowej statku, tworzącej z po
ziomem kąt dwuścienny a. Pochylenie to jest podyktowane
Względami technicznymi i technologicznymi montażu i wo

dowania. Układ współrzędnych Oxyz jest nachylony wzglę
dem poziomu niwelacyjnego. Zarówno tyczenie punktów,
jak i kontrolne pomiary zmontowanych elementów statku
należy odnosić do tego układu nachylonego. Dlatego do bez
pośredniego odkładania lub pomiaru tych elementów nie
mogą być stosowane zwykłe metody pomiarowe, oparte na
typowych instrumentach i przyrządach geodezyjnych przy
stosowanych do pomiarów podobnych elementów geome
trycznych w układzie poziomym.
Wykorzystanie typowych metod geodezyjnych do prac rea
lizacyjnych na pochylni jest możliwe, jeśli zastosujemy po
ziomy układ współrzędnych OXYZ. Wymaga to jednak
przeliczenia współrzędnych punktów z układu Oxyz na
współrzędne w układzie OXYZ, co w wykonawstwie maso
wym jest czynnikiem hamującym postęp prac pomiarowych.
Odrębnym z⅜gadnieniem jest zastosowanie typowych me
tod geodezyjnych w pomiarach kontrolnych na statku znaj
dującym się na wodzie. W tym wypadku korzystanie z in
strumentów geodezyjnych wyposażonych w libelle i urzą
dzenia samopoziomujące jest niemożliwe z uwagi na ciągłe
kołysanie statku.
Mając na uwadze podane wyżej okoliczności, w Przedsię
biorstwie opracowano nowe metody pomiarowe umożliwia
jące bezpośrednie tyczenie punktów i wykonywanie pomia
rów kontrolnych w odniesieniu do pochylonego układu
współrzędnych Oxyz. Metody te są w zasadzie oparte na
wykorzystaniu typowych instrumentów geodezyjnych, od
powiednio adaptowanych przez zastosowanie dodatkowych
urządzeń pomiarowych, które zaprojektowano i wykonano
do omawianych celów.
3.1. Specjalne metody pomiarowe

Do najistotniejszych należą:
— metoda prostej odniesienia w układzie płaszczyzn na
chylonych;
— metoda niwelacji optycznej;
— metoda wytyczenia płaszczyzny prostopadłej do danej
płaszczyzny bazowej.
3.2. Specjalny sprzęt pomiarowy

W latach 1970—1976 opracowano w. OPGK w. Szczecinie
urządzenia pomocnicze do adaptacji typowych instrumen
tów geodezyjnych oraz oryginalne przyrządy pomiarowe do
realizacji zadań specjalnych. Najistotniejsze z nich są:
1) statyw do niwelacji optycznej, który pozwala na precy
zyjne centrowanie niwelatora nad punktem oraz pomiar
odległości osi celowej;
2) przyrządy do sygnalizowania punktów pomiarowych
wyposażone w uchwyty magnetyczne do przytwierdzania
do obiektu;
3) przyrząd do ustawiania łat niwelacyjnych prostopadle
do płaszczyzn nachylonych;
4) przyrząd do precyzyjnego nastawiania tarczy biselekcyjnej na żądany odczyt łaty niwelacyjnej;
5) przyrząd do precyzyjnego wyznaczania normalnych do
płaszczyzn nachylonych.
4. Badania doświadczalne i prace wdrożeniowe

Jak już wspomniano, budownictwo okrętowe ma wysokie
i na ogół złożone wymagania w zakresie metrologii wiel
kości geometrycznych. Aby sprostać tym zadaniom, opraco
wano nowe metody pomiarowe i specjalne urządzenia i za
stosowano je w produkcji. Przedtem jednak zaznajomiono
się z technologią i organizacją montażu statków, a następ
nie przeszkolono kadrę inżynieryjno-techniczną w zakresie
stosowania nowych metod i przyrządów pomiarowych. Roz
szerzający się zakres zastosowań pomiarów geodezyj
nych i potrzeba dalszego podnoszenia dokładności prac kon
trolno-pomiarowych wymagały założenia poligonu doświad
czalnego oraz oddelegowania z bezpośredniej produkcji
jednego zespołu do prac badawczych, którego zadaniem jest
prowadzenie badań doświadczalnych w zakresie prac kon
trolno-pomiarowych do potrzeb budownictwa okrętowego
oraz wprowadzenie do produkcji nowych osiągnięć tech
nicznych i pomysłów wynalazczych.
Warto podkreślić, że w okresie od 1968 do 1971 roku
literatura geodezyjna na temat obsługi geodezyjnej budowy
statków była nader skromna, bowiem liczyła zaledwie kil
ka opracowań, w których sygnalizowano niektóre proste
zastosowania instrumentów geodezyjnych.
Rezultatem działalności Przedsiębiorstwa jest wprowa
dzenie do produkcji sprzętu laserowego i fotogrametrycz
nego oraz udział w opracowaniu w Instytucie Okrętowym
Politechniki Szczecińskiej Wytycznych pomiarów geodezyj
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nych urządzeń stoczniowych i statków (WEMA, Warszawa
1976), a także w opracowaniu następujących systemów me
trologii okrętowej:
1) systemu pomiarów geodezyjnych w budowie kadłu
bów — GEOSTAT;
2) systemu pomiarów laserowych w budowie kadłubów —
LASTAT;
3) systemu pomiarów fotogrametrycznych — FOTOSTAT.
Wymienione systemy opracowano dla Centrum Techniki
Wytwarzania „Promor” w Gdańsku.

5. Organizacja prac pomiarowych w stoczni

System organizacyjny prac kontrolno-pomiarowych po
czątkowo był oparty na przydzielaniu zespołów geodezyjnych
poszczególnym wydziałom produkcyjnym stoc⅛ni. Koncepcja
ta była słuszna w pierwszym okresie organizacji i wpro
wadzania metod geodezyjnych. W wyniku dyskusji z zain
teresowanymi wydziałami produkcyjnymi Stoczni Szczeciń
skiej stwierdzono, że należy zreorganizować służbę pomia
rową budownictwa okrętowego. Nowy układ organizacji
służby ujęto w systemie pomiarowym GEOSTAT, który
przewiduje centralizację służby pomiarowej i formalne unie
zależnienie od poszczególnych wydziałów produkcyjnych.
Integracja służby pomiarowej pozwoli na ustalenie logicz
nego ciągu prac pomiarowo-traserskich całej kadłubowni, a
nie, jak poprzednio, poszczególnych wydziałów.
Dotychczasowe doświadczenia wykazały konieczność ści
słego powiązania pomiarów z technologicznym przygotowa
niem i analizą wyników oraz równoległymi badaniami pro
cesów technologicznych. Przesłanki te przesądził/ o przy
porządkowaniu metrologii pionowi głównego technologa,
zakładając współpracę z działem technologii kadłubów.
Realizcja bieżąca prac pomiarowo-traserskich jest stero
wana bezpośrednio przez mistrzów metrologii na podstawie
zapotrzebowania wynikającego z przebiegu procesów bu
dowy.
6. Aktualne wyposażenie w specjalną aparaturę pomiarową

Poza typowymi teodolitami i niwelatorami o różnej do
kładności Zakład Mejrologii Okrętowej OPGK w Szczecinie
ma do dyspozycji następujące instrumenty i urządzenia
specjalne:
a) dwa teodolity laserowe DKM2-AL firmy Kern wraz ze
specjalnym wyposażeniem (nasadka pryzmatu pentagonalnego 90°, płytka płasko-równoległa z mikrometrami optycz
nymi do pomiarów przesunięcia poziomego lub pionowego
celu, soczewki nasadkowe na obiektyw przy krótkich ce
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lowych, sanki krzyżowe do poziomego przesuwania teodo
litu o zakresie przesuwu Y = 95 mm, X — 115 mm);
b) dwa teodolity T2 z okularami laserowymi GLOl wraz
z wyposażeniem w nasadki pryzmatyczne;
c) niwelator laserowy GEOPLANE 309 firmy AGA;
d) urządzenie laserowe AGL do zadawania kierunków
oraz do pomiaru wysokości;
e) teodolit laserowy TEO LAS produkcji WAT w War
szawie;
f) niwelator laserowy NI LAS produkcji WAT w War
szawie;
g) dwie kamery pomiarowe UMK Zeissa;
h) dwie kamery TMK6 firmy Opton;
i) Stekometr Zeissa.
Przytoczony zestaw aparatury pomiarowej pozwolił na
zautomatyzowanie prac kontrolno-pomiarowych.
7. Współpraca z placówkami naukowymi

Prace technologiczne, doświadczalne i praktyczne w za
kresie metrologii okrętowej są prowadzone przez Zakład
Metrologii Okrętowej OPGK w Szczecinie we współpracy
z następującymi ośrodkami naukowymi:
— z Instytutem Okrętowym Politechniki Szczecińskiej;
— z Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie;
— z Instytutem Geodezji Górniczej i Przemysłowej AGH
w Krakowie;
— z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie.
Szczególnie' ścisła współpraca łączy Zakład Metrologii
Okrętowej z Instytutem Okrętowym Politechniki Szczeciń
skiej. Dzięki niej Zakład ma możność właściwego organi
zowania i prowadzenia prac kontrolno-pomiarowych w pro
cesach technologicznych montażu statków morskich, przy
budowie stoczni i przy konstruowaniu urządzeń służących
do budowy i remontów morskich jednostek pływających.
Zakład ma doświadczenie w zakresie prowadzenia prac po
miarowych nad kontrolowaniem procesów’ technologicznych
budowy statków różnych typów’ i w’ różnych warunkach
technicznych. Bogate wyposażenie w precyzyjny sprzęt geo
dezyjny, laserowy i fotogrametryczny zapewnia wysoką do
kładność i niezawodność prac kontrolno-pomiarowych.

i
I

Literatora

[1] Niebylski J.: Pomiary odkształceń statków metodą niwela
cji optycznej. Prz. Geod. R. 42: 1970, nr 6.
[2] Niebylski J.: Precyzyjny sygnał z tarczą bisekcyjną i jego
zastosowanie do pomiarów kontrolnych montażu kadłuba.
[3] Niebylski J.: Metody pomiarów geodezyjnych dla potrzeb
montażu i badań deformacji statków morskich (praca doktor
ska), Kraków.

Do właściwej interpretacji zachowania się w czasie obiek
tów budowlanych lub pojedynczych znaków gęodezyjnych
(reperów gruntowych) często jest wskazane wyznaczanie
oprócz przemieszczeń pionowych i poziomych także pochyleń.
Do tego celu może być wykorzystany pochyłomierz nasad
kowy typu PN 21 (techniczny) lub PN 11 (precyzyjny) pro
dukcji IGiK w Warszawie. Instrumentami tymi można mie
rzyć pochylenia w dwu wzajemnie prostopadłych płaszczyz
nach pionowych XOZ i YOZ. Instrumenty te wraz z bol
cami Ustawczymi oraz sposób posługiwania się nimi i wy
konywania pomiarów omówiono w katalogu IGiK [3]. Po
dano w nim także podstawowe wielkości związane z po
chyleniami (rys. 1): składowe osiowe pochylenia εx i εy,
pochylenie E i jego kąt kierunkowy (azymut) rp. Uzbrojenie
reperu gruntowego w pionowy bolec ustawczy typu BP l [3]
umożliwia wyznaczanie jego przemieszczeń pionowych i po
chyleń. Autor wykorzystał to w doświadczalnej sieci wy
sokościowej (1J.
Do pełniejszego scharakteryzowania pochyleń, a zwłasz
cza ich zmienności, mogą posłużyć pewne wielkości oparte
na wymienionych wielkościach podstawowych. W opracowa
niu przedstawiono szereg takich wielkości, które można wy
korzystać w takich pracach, jak na przykład badania sta
bilności znaków gruntowych. W swoich badaniach autor
stwierdził, że przy zakładaniu znaków tradycyjnym sposo
bem dołowym przez długi okres mogą występować znaczne
zmiany pochylenia ich osi. Do oceny zachodzących zmian
służą przyrosty ÒE .nachyleń pomiędzy kolejnymi pomiara
mi okresowymi, które nazwiemy przyrostami etapowymi
pochylenia. Obliczenie takiego przyrostu pomiędzy pomia

A
/

rem i a i + 1 wymaga wzięcia pod uwagę wektorowego
charakteru pochylenia

∂E = ∣/(¾.+ι-¾.∣⅛(εj.+1 - εy.γ =∕a
*
x + a>y

(1)

Formuła (1) uwzględnia równocześnie zmianę bezwzględnej
wartości pochylenia i zmianę wartości jego azymutu. Sens
geometryczny przyrostu dE wyjaśniono na rysunku 2, na
którym symbolami E1 i Et+i oznaczono pochylenia uzyskane
z kolejnych pomiarów, a stanowi wyjściowemu odpowiada
punkt O układu ortogonalnego.
Stabilność pochyleniowa znaku może być wyrażona licz
bowo za pomocą wskaźnika stabilności (skrót: w. s.). Jest

i

·

Przez analogię do w. s. pochyleniowej oe można określić
w. s. poziomej σw, oparty na przyrostach przemieszczeń
poziomych dw spowodowanych przez przyrosty pochylenia
(5)

(8)

Ponadto można zastosować w.s. kierunku pochylenia dę>
oparty na przyrostach etapowych azymutu pochylenia
dφ = φt+ι — φι, które powinny spełniać warunek
∂φ ≤ 200®. Wzór na ten w. s. ma postać

ɪ
/ ∖βφ dæ]
------- = Ί/
-

Ί

(7)

Nieraz na kierunku jednej z osi poziomych układu po
miarowego występują wyraźnie większe (mniejsze) wartości
pochyleń. Przykładem może być budowla piętrząca wodę
(jaz), na której jedną oś obiera się prostopadle do osi bu
dowli. W takim wypadku do analizy pochyleń na kierun
kach obu osi mogą być przydatne dodatkowe wskaźniki, któ
re można nazwać osiowymi

(8)

to wielkość analogiczna do wprowadzonego przez W. M ad e j a [2] dla przemieszczeń pionowych wskaźnika ruch
liwości reperu, odwrotnie proporcjonalna do średniej kwadratycznej z przyrostów etapowych pochylenia

_1__ = √≡K
oE
I n—1

(9)

(2)

gdzie:

Pochyleniowy w. s.;
n — liczba etapów równa liczbie pomiarów aktualnych.

Oe —

[∣⅛∣J
Sy

⅛

(10)

[∣⅛ll

Należy wyodrębnić trzy wypadki wartości S:
S=I- zachodzi równoważność
szczyznach pionowych:
S > 1 — przeważają pochylenia
(rys. 3b);
S < 1 — przeważają pochylenia
(rys. 3c).

pochyleń w obu pła
XOZ i YOZ (rys. 3a);
w płaszczyźnie XOZ
w płaszczyźnie YOZ

Wykorzystując wskaźniki wyrażone wzorami (8) i (9), można
wprowadzić w charakterze wypadkowej pochylenia znaku
następujące wielkości

/

s° = / ⅞ + ⅞ = ɪ /[∣⅛11≡ + [∣⅛l)i

So = / s2 + ⅛ ≈ ~ /[1⅛∣]
*

Określenie stabilności ogólnej wymaga uwzględnienia
jeszcze części poziomego przemieszczenia znaku, która jest
wynikiem pochylenia. W wypadku znaku gruntowego to
przesunięcie poziome wynosi
w == 1 sin Ψ
(3)
gdzie:
1 — długość znaku w [mm];
ψ — wartość pochylenia wyrażona w mierze kątowej.
Ponieważ dla małych wartości Ψ (poniżej lε) zachodzi
związek sin J' ⅛ tg Ψ ⅛ !?, a przy pochyleniu E wyrażo
nym w [mm/m] tg Ψ — E, otrzymujemy zależność
W = El
(4)
gdzie:
1 — długość znaku w [m].

+ [∣⅛lli

(11)

(12)

których stosunek jest równy uśrednionej wartości pochy
lenia

Przy charakteryzowaniu stabilności punktu można jeszcze
wziąć pod uwagę występowanie przyrostów etapowych
równych zeru (dE = 0 i ∂φ = 0) i uwzględnić to przy
obliczaniu w. s. za pomocą współczynnika ηι
(14)

no — liczba przyrostów zerowych;
n- — ogólna liczba przyrostów.
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gdzie:
to — sumaryczny czas trwania etapów zerowych;
T — czas trwania całego cyklu pomiarów.
Wielkością wypadkową obu współczynników może być ich
średnia geometryczna
e.'1

(16)

¢- y ~ "3

$‘320,i8 9

Tę wielkość η można wprowadzić do wzorów na w. s., otrzy
mując dla Pochyleniowego w. s. następującą postać zmody
fikowaną
/ [t>E∂E]

' ' n — 1

(17)

Dla znalezienia kierunku pochylenia wypadkowego z uzy
skanych w kolejnych pomiarach należy, obliczyć wielkości
ex ~ [⅛]

(18)

eu ~ (⅛1
ex * 4
¾~-3

które są współrzędnymi końca odcinka OW (rys. 3c) leżą
cego na tym szukanym kierunku. Azymut wypadkowego
kierunku Φ można obliczyć ze wzoru

$ = 320,W9

oy
C∙syl
Φ = arc tg — = arc tg-------eχ
[ɛɪl

(19)

Wartością wypadkową pochylenia E położonego na tym
kierunku wypadkowym może być uśredniona wartość po
chylenia (13). Gdy wszystkie składowe pochyleń ɛɪ, ⅛
mają jednakowy znak, czyli gdy wszystkie pochylenia wy
padają w obrębie I lub III ćwiartki układu, czwartak kie
runku pochylenia wypadkowego można obliczyć ze wzoru

ɪ
[∣⅛∣]
τΦ = arc tg -y = arc tg ■

(20)

Spośród graficznych sposobów przedstawienia pochyleń
poszczególnych punktów korzystny jest wykres wektorów
pochyleń w rzucie poziomym, w układzie ortogonalnym
εxOεu (rys. 3). Początki wektorów pochyleń wyznaczonych
w kolejnych pomiarach aktualnych sprowadza się od po
czątku układu (punkt O), który zarazem obrazuje położenie
wyjściowe E0 = 0.
Na rysunku 3 przedstawiono trzy charakterystyczne przy
kłady kształtowania się pochyleń: rozkład pochyleń rów
nomierny na obu osiach (rys. 3a), wyraźne dominowanie
pochyleń na kierunku osi εx (rys. 3b) oraz εy (rys. 3c). Za
znaczono też kierunki pochylenia wypadkowego.
Niektóre spośród zaproponowanych wielkości mogą zna
leźć zastosowanie także przy opracowaniu obserwacji prze
mieszczeń poziomych.

S~0∕i5
Rys. 3
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BRONISŁAW LIPIŃSKI
Warszawa

Wydawca — Główny Urząd Geodezji i Kartografii, wy
konawca — Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Karto
graficzne w Katowicach, redaktor Atlasu — Władysław
Pawlak, redaktor techniczny — Janina Pawlak —
Wrocław. Drukowały Wrocławskie Zakłady Graficzne —
Zakład Nr I.
W marcu 1976 roku wstęp do Atlasu, podpisany przez
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, rozliczył genezę, two
rzenie i sens zawartych map.
Wypowiedź ta rodzi refleksje osób od początku zaintere
sowanych tworzeniem koncepcji wzorców map miejskich,
a zamieszczonych lub nie zamieszczonych w wykazie pro
jektodawców i konsultantów map Atlasu.
Jako odpowiedzialny pracownik resortu, inicjator Atlasu,
wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego Atlasu i z jego
ramienia rozwijający w trybie roboczym koncepcję Atlasu,
łącznie z wzorami map skumulowałem narastającą wiedzę
o przedmiocie, o jego właściwościach użytkowych, o jego
percepcji w świadomości autorów i odbiorców.
Retrospektywne spojrzenie uwypukla rozmiary cierpliwoiśc i wytrwałości formułowania tematów uzasadnionych go
spodarczym i społecznym zamówieniem. Pionierska inicja
tywa nie rozwijała się w cieplarnianych warunkach. Trud
ności, przeciwności urealniały inspirację autorską w zakre
sie treści map praktycznie niezbędnych w życiu, minimali
zowały gospodarczą i między branżową informację kartogra
ficzną. Sprawa Atlasu obciążyła poza bieżącą działalnością
dodatkowymi obowiązkami nikłą obsadę personalną Wy
działu Geodezyjnego Ministerstwa Gospodarki Komunalnej.
Wstępna faza opracowań przyniosła pierwsze rezultaty. Przy
piśmie MGP nr TG-10-1-1/63 z .dnia 23 grudnia 1963 r.
przekazano geodezyjnym jednostkom terenowym gospodarki
komunalnej do zaopiniowania Tymczasowy projekt wzorów
map miast. Uwagi zawierały wiele propozycji. W następnej
fazie zrewidowane założenia i nowe tymczasowe projekty
wzorów map miast przekazano do wypowiedzi i uwag w
dniu 4 sierpnia 1967 r. przy piśmie MGK nr TG-11-3/9/67
Skierrwanym do przedsiębiorstw i służby geodezyjnej go
spodarki komunalnej. Napływały uwagi, trwała dalsza ko
rekta projektów map wzorcowych, ich segregacja grupowa
pod kątem związków merytorycznych i spójności semantyczńej.
W żmudnych konsultacjach, projektanci różnych specjal
ności, kartografowie, architekci, inżynierowie miejscy krok
za krokiem zbliżali się do finału. Na posiedzeniach Komi
tetu Redakcyjnego oceniano i konfrontowano projektowane
wzorce map z postulowanymi potrzebami gospodarczymi i
inżynierskimi.
Komitetowi Redakcyjnemu Atlasu przewodniczył mgr inż.
Stefan Dyga. Czynnymi członkami Komitetu byli miedzy
innymi: mgr inż. Halina Poniatowska, mgr inż. Sta
nisław Janusz Tymowski, inż. Olgierd G r o d z ki, mgr
inż. Feliks Osowski, mgr inż. Franciszek Okińczyc,
mgr inż. Juliusz Heczko, mgr inż. arch. Kazimierz Mar
czewski.
Wnikliwie, według reguł sztuki kartograficznej opraco
wywał i syntetyzował materiał mgr inż, Jerzy Zwierzyń
ski. Należy namiętać pierwsze ambitne rozwiązania mgra
inż. Jerzego Pomaskiego. Na ostateczny wyraz Atlasu
wywarły wpływ koncepcje prof. Felicjana Piątkow
skiego, mgra inż. Wacława Kłopocińskiego. Przez
dłuższy czas ściśle współpracowali: mgr inż. Edward Mu
cha, mgr inż. Jerzy Antonowicz, mgr inż. Mirosława
Wodzińska, mgr inż. Wanda Zawadzka, pracownik
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego Gospodarki
Komunalnej w Warszawie, współpracownik prof. F. Piąt
kowskiego. Brak miejsca do wyliczenia plejady zasłu
żonych współpracowników Atlasu ze szkół: stołecznej, kra
kowskiej, poznańskiej, łódzkiej, katowickiej.
Zainteresowanie geodetów Atlasem było powszechne od
momentu zainicjowania.
Zasoby pomysłu Atlasu były i są eksploatowane do po
trzeb konferencji naukowo-technicznych i prac doktoranc
kich.
Działały również czynniki hamujące. Pracowitych entu
zjastów mroziły od czasu do czasu sceptyczne zastrzeżenia,
opinie wyrażane z wysokiego szczebla nadzoru i koordyna
cji oraz instytucji naukowo-badawczych.
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Dwadzieścia cztery wzorce map miejskich ujęto w opra
wę introligatorską. Na zapotrzebowanie Ministerstwa Gospo
darki Komunalnej wykonało je Warszawskie Przedsiębior
stwo Geodezyjne (druk WPG — Warszawa, Nowy Swiat 2,
żarn. 5002/67/Y-70163-160).
Jakże one skromnie wyglądają w porównaniu z mapami
wydanego Atlasu. Szata ich jest szara, robocza, wyniknęła
z przesadnej oszczędności, która zmniejszała wariantowość
opracowań eksperymentalnych i szanse wyboru najlepsze
go rozwiązania.
Zbiór tymczasowych projektów Wzorców map miast za
wierał mapy zasadnicze w różnych skalach mapy tras, ulic,
mapy ewidencji gruntów, mapy inżynieryjne w różnych
skalach, w tym inwentaryzację piwnic i przyziemia domów
zabytkowych, mapy odkształceń terenu, mapy nazw ulic i
numerów porządkowych nieruchomości, mapy ewidencji
operatów pomiarowych, mapy typów nawierzchni ulic, ma
py informacyjno-turystyczne, mapy gęstości zaludnienia. Na
tej ostatniej widnieje zobowiązujący napis: W wydaniu ni
niejszym, wykonanym jako tymczasowe w technice czarno-białej, zastosowano kreskowanie zamiast kolorów. Nad
dalszymi wariantami doskonalącymi wzorce map podstawo
wych i tematycznych dyskusje międzybranżowe toczyły się
nie tylko o rysunek i bogactwo ewidentnych szczegółów te
renowych, ale również o wymodelowanie graficzne i cyfro
we rysunku do potrzeb użytkowników map. Przez cały czas
Komitet przestrzegał zasady — mapa jest wykonywana dla
użytkownika, adresata, do nieustających potrzeb wszech
stronnie rozwijających się miast.
Wielu konsultantów specjalności inżynierskich swoje wy
magania dyktowało z pozycji projektanckiej, inwestycyjno-wykonawczej lub praktyki warsztatowo-eksploatacyjnej
autorytatywnie, z doświadczeń wielobranżowej organizacji
terenowej. Synchronizowanie ich stanowisk graniczyło ze
sztuką dyplomacji, ze sztuką kompromisowego poszukiwania
złotego środka.
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki
Komunalnej w Katowicach przejęło od WPGGK w Warsza
wie sztafetę prowadzenia prac nad Atlasem wraz z całym
dobrodziejstwem inwentarza. Dorobek był niemały. Pod
stawowe mapy właściwie przeszły już generalną młockę
dyskusji i prezentacji na posiedzeniach Komitetu Redakcyj
nego Atlasu powołanego zarządzeniem ministra Gospodarki
Komunalnej mgra Stanisława Sroki.
Władze wojewódzwa katowickiego otworzyły zielone
światło poczynaniom związanym z Atlasem. Niemały wpływ
na określenie rangi zagadnienia miało porozumienie wice
ministra Michała Zubelewicza z b. wiceprzewodni
czącym WRN, a obecnym wojewodą Stanisławem Kier
masz ki e m.
Kierownictwo WPGGK w Katowicach błysnęło talentem,
inicjatywa, śmiałymi pomysłami. Zaangażowało ono do kon
tynuowania dzieła naukowców Krakowa, Katowic, innych
ośrodków akademickich, działaczy gospodarczych i zawo
dowych.
Wiele opracowań poddano ponownej i w zasadzie ko
rzystnej weryfikacji. Rozwinięto zestawy map charaktery
zujących fizjografię i sozologię terenu. Przygotowano wzor
ce map ochrony środowiska, mapy stopni i zasięgów szkód
górniczych. Poszerzono zestaw map administracyjnych.
W porównani« z zasięgiem zagadnienia stanowią one, po
mimo wszystko, pionierskie rozwiązania naszej kartografii
Wielkoskalowej.
Onracowano wzorce map jednostkowych związanych z go
spodarką terenami. Słuszność poczynań wypływała z ów
czesnego złego stanu dokumentacji geodezyjno-kartograficz
nej^ do celów wywłaszczenia nieruchomości, podziałów do
celów budownictwa jednorodzinnego ze środków własnych
ludności, do celów formalnoprawnych, hipotecznych itp.
Wydany i udostępniony do powszechnego użytku w 1967
roku Atlas jest formatu kameralnego, poręczny, wygląda
estetycznie. Oprawa introligatorska w szarym płótnie, sy
stemu nakrętek grzbietowych. Nakrętki umożliwiają od
dzielenie, uzupełnienie, wymianę pojedynczych arkuszy map
zbioru. Zatem bez naruszenia oprawy zewnętrznej zbiór map
może być powiększony przez wydawcę i użytkownika.
Nakład Atlasu jest niski, wynosi zaledwie dwa tysiące
egzemplarzy. Cenę określono na 1700 złotych. Pozornie wy
gląda ona na cenę nieprzystępną. I taka jest na pewno dla
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odbiorcy indywidualnego oraz w porównaniu z cenami ksią
żek beletrystycznych. Ale wiemy, że stosunkowo niskie ce
ny książek naukowych i specjalistycznych wynikają z do
tacji wydawniczych. Wysoka cena Atlasu powinna być roz
patrywana w kontekście wyjątkowej roli, jaką ma do speł
nienia, i przydatności gospodarczej, technicznej i naukowej.
Jego innowacyjny charakter nadaje mu funkcję dydaktycz
ną. Wykorzystywanie Atlasu przez zespoły użytkowników,
przez redaktorów map, kreślarzy i poligrafów rozmienia na
drobne kwotę 1700 złotych.
Kultura pracy, zasadność decyzji administracyjnych, pra
widłowość rozwiązań inwestycyjnych wymaga upowszech
nienia dokumentacji kartograficznej. Wzorce map Atlasu
ujmują prawidłowo tematy charakteryzujące układy topo
graficzne, gospodarcze i społeczne organizmów i obszarów
miejskich i stanowią nieodzowny materiał studialny i do
kumentacyjny w rozbudowie i rekonstrukcji miast. Mają
one cechy rozwiązań i ujęcie uniwersalne nadające im do
datkowe wartości prototypowe i powtarzalne do potrzeb
nie tylko krajowych. Atlas, wprowadzony do użytku przez
zainteresowane ministerstwa, urzędy wojewódzkie i urzędy
miejskie i gminne, spełni swoją rolę jako wzorzec, podręcz
nik lub posłuży dodatkowo do dyskusji nad dalszym roz
winięciem w skali potrzeb resortów i administracji tere
nowej.
Atlas w pierwszych zamierzeniach przewidywano także
na eksport. Dyrektor mgr inż. Stefan Dyga z MGK po
fachowym stażu zagranicznym stwierdził unikalność pol
skiego pomysłu i zainteresowanie Atlasem tamtejszych śro
dowisk inżynierskich. Osobiście byłem Vdelokrotnie zapy
tywany przez kolegów radzieckich, bułgarskich, czeskich,
słowackich i węgierskich, kiedy się Atlas ukaże i czy będzie
im udostępniony?
Atlas może być produktem eksportowym, zatem nasuwa
się pytanie — dlaczego nie wprowadzono w nim dodatko
wych tekstów obcojęzycznych. Na marginesach są wolne
miejsca na uzupełnienie.
Tematycznych map w Atlasie jest trzydzieści pięć, choć
przygotowano projektów map dwukrotnie więcej, gdyż wy
nikało to z potrzeb gospodarczych, administracyjnych i stu
dialnych. Wyraźny i odczuwalny jest brak zestawu map
nodstawowych, jako wyjściowych do dalszego rozwinięcia
i do opracowań beznośrednich. Na fakt ten zwróciła uwa
gę mgr inż. arch. Halina Poniatowska, wybitna spe
cjalistka w dziedzinie urbanistyki.
Mapy są zakwalifikowane do trzech grup. W grupie inżynieryjno-gospodarczej znajduje się czternaście map, w
społeczno-gospodarczej — siedem, a przyrodniczo-geograficznej — czternaście.
W zasadzie wzorce map wykonane są w skali 1 : 5000 lub
1:10 000, mają zatem charakter map przeglądowych.
Postulaty zgłaszane pod adresem man wzorcowych przez
projektantów, wykonawców i eksploatujących budowle, te
ren tylko częściowo zaspokojono. Reszta nie włączonych do
Atlasu projektowanych wzorców map jest zagadnieniem
otwartym. W programie kartografii miejskiej były one za
wsze w centrum uwagi i dyskusji Komitetu Redakcyjnego
Atlasu.
Podam jeszcze kilka uwag szczegółowych.
W jedynej mapie w skali 1 :500 dotyczącej uzbrojenia
terenu nie dostrzegłem napowietrznych linii przemysłowych.
Projekt odwzorowania kartograficznego napowietrznych si°ci wykonano w ZBiDWPGGK w Katowicach na zlecenie
MGK. skalkulowany przez GUGiK. Nie zamieszczono go
w Atlasie, a przecież sieci te sa krajobrazem zagospodaro-.
wania nie tylko Śląska przemysłowego, ale wielu regionów
kraju, wpływają na lokalizację nowych budowli, na przy
kład energetycznych.
Mapa układu komunikacyjnego i mapa potoków ruchu
ulicznego w skali 1 : 10 000 nie ma elementów nawierzchni,
przekrojów ulic i umiejętnie zróżnicowanej konwencji po
toków ruchu ulicznego. Dysproporcja zasobu informacji wy
stępuje wyraźnie przy porównaniu treści many organizacji
ruchu i rodzajów nawierzchni w skali 1 :10 000.
Mapa przeglądową terenów państwowych przeznaczonymi
do zagospodarowania, mapa przeglądowa terenów budow
nictwa jednorodzinnego i zagrodowego, mapa do potrzeb
Vwmiaru onłat za użytkowanie terenu, mana gleboznawczej
klasyfikacji gruntów z wyodrębnionymi gruntami chronio
nymi, mapa nazw ulic i placów wymagają uzupełnienia sy
gnaturami źródeł informacji wyjściowej, odnośnikami de
cyzji. oznaczeniami operatów eɪ`ddeneji gruntów, numerami
i datami postanowień wojewody lub uchwał rad narodo
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wych. Opis i grafika mapy Atlasu oznaczonej kolejną licz
bą dziewiętnaście wymaga uzupełnienia. Mapa rozmieszcze
nia obiektów kulturalno-oświatowych w skali 1 : 10 000 roz
budowała legendę znaków granicznych, choć rysunek nie
wykazuje tej potrzeby.
Nazwa grupy map przyrodniczo-geograficznych jest nie
adekwatna do odwzorowywanych zjawisk.
Czy mapa oceny podłoża gruntowego jest mapą geotech
niczną, czy skala mapy 1 : 5000 może określać warunki inżyniersko-geologiczne do bezpośredniego posadowienia obiek
tów, czy na tej mapie odwzorowuje się tereny zasypanych
glinianek miejskich wysypisk nieczynnych, wyrobisk, tor
fowisk?
Systematyka mapy przeglądowej (wraz z legendą) zieleni
miejskiej, w skali 1 :5000 odbiega od wzorca postulowane
go przez Komitet Redakcyjny Atlasu. Jest ona sprzeczna
z drugostronnym opisem tekstowym mapy. Pierwsze wątpli
wości powstają w czasie czytania mapy. Ogrody działkowe
(czy pracownicze ogródki działkowe?) i sady nie są oznaczo
ne odpowiednią barwą. Druga wątpliwość dotyczy legendy.
Brak jest oznaczeń lasów prywatnych, starodrzewu, młod
nika, lasów iglastych, liściastych, mieszanych, cmentarzy,
plantacji, terenów zadrzewionych. Czy nie oznaczać barwa
upraw ogrodniczych, rolnych, pasów Wiatrochlonnych itp?
Zaprojektowany i ukształtowany przez Komitet Redakcyj
ny atlas wzorcowy map miejskich w opracowaniu finalnym
ukazał się jako Atlas — Tematyczne Mapy Miejskie. Jest
to koncepcja częściowej realizacji poprzedniego programu.
W kartografii geodezyjnej Wielkoskalowej, małónakładowej w środowisku technicznym, gospodarczym, działaczy
społecznych wydany Atlas jest bezspornie wydarzeniem za
sługującym na popularyzację.
Nie należy szczędzić wysiłków i środków na opracowanie
nowej rozszerzonej wersji, rozwiniętej do potrzeb zarzą
dzania, projektowania, inwestowania, rozwoju miasta. Głów
ny Urząd Geodezji i Kartografii spodziewa się, że będą
zgłoszone uwagi pomocne przy rozwiązywaniu zagadnień
dotyczących opracowania map tematycznych.
Nasuwa się wniosek dotyczący wykorzystania bardzo wie
lu projektów map, pozostających w tece redakcyjnej Atla
su OPGK w Katowicach, odłożonych ad acta, nie wykorzy
stanych w wydawnictwie z 1976 roku. Jest w nich zawarta
myśl kilkuset fachowców, ulokowany milionowy nakład
środków finansowych.
Przygotowany projekt technologii opracowania map jako
część organiczna Atlasu, nie zamieszczony w Atlasie —
Tematyczne Mapy Miejskie, jest tak poważnym osiągnię
ciem, iż nie powinien być pominięty w następnym wyda
niu. A gdyby go wydrukować obecnie w formie broszury,
może być dołączony dodatkowo do omawianego wydawnic
twa z 1976 roku.
Układ Atlasu jest przejrzysty, treść kartograficzna czy
telna. Kolorystyka barw wymaga stonowania, aby nie przy
tłaczała rysunku i opisu kartograficznego. Skala natężenia
map tematycznych powinna być dobrana do graficznego
układu studialnej lub projektowej dokumentacji zbiorczej
lub możliwości bazy poligraficznej, w której będą repro
dukowane mapy.
Atlas jako zjawisko w naszym życiu zawodowym i ogól
nym stanowi pozycję wyjątkową, poszerza horyzonty, pro
filuje na nowo zasięg zainteresowań, zwiększa satysfakcję
w pracy zawodowej. Od umiejętności upowszechnienia
Atlasu zależne sa korzyści społeczne Avynikajace z jego
opracowania i wydania.
Atlas w obecnym etapie powinien spełniać rolę dydak
tyczna wśród rzeszy geodetów7 — wykonawców mao, uźvtkowników, działaczy gosoodarczvch. administracyjnych. ja
ko środek i narzędzie rozpoznania zarządzanych dziedzin.
Należy również podkreślić doniosłą role Atlasu w kształ
ceniu zawodowym. w średnim Szkolnichvie geodezyjnym
oraz jako materiału studialnego na wydziałach geodezyj
nych w szkołach akademickich.
Atlas przełamie w środowisku geodezyjnym dotychczaso
wa wątpliwość w zakresie redagowania map, zapoczątkuje
twórczy rozwój kartografii miejskiej.
Z tego względu Atlas zasługuje na rozważenie ŋrzez za
interesowane organizacje państwowe i społeczne jako osią
gnięcie szczególnego znaczenia w gospodarce narodowej.
Wystąpienie z wnioskiem o przedstawienie Atlasu do na
grody’ państwowej będzie symbolicznym wyróżnieniem
twórczego osiągnięcia autorskiego licznego zespołu nauko
wo-technicznego.
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Sukces poznańskich geodetów i urządzeniowców
w 25O-lecie geodezji m. Poznania
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Te
renów Rolnych w Poznaniu zajęło pier
wsze miejsce w ogólnopolskim współ
zawodnictwie pracy w roku 1976, zdo
było sztandar przechodni ministra Rol
nictwa, dyplom uznania i nagrodę pie
niężną. Sukces ten cieszy wszystkich
geodetów środowiska poznańskiego, gdyż
wręczenie nagród i uroczystości z tym
związane mają miejsce w okresie ob
chodów 250-lecia geodezji miasta Poz
nania. W ten sposób do liczby osiąg
nięć naszych poprzedników możemy
włączyć sukcesy działających obecnie
koleżanek i kolegów.
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Tere
nów Rolnych w Poznaniu od dawne
wyróżnia się wynikami i jakością prac.
W latach ubiegłych zajęło we współ
zawodnictwie pracy trzykrotnie II
miejsce, kilkakrotnie III miejsce oraz
otrzymało szereg wyróżnień. Za osią
gnięte wyniki produkcyjne i ekono
miczne Biuro otrzymało w roku 1975
Honorową Odznakę „Za Zasługi w Roz
woju Województwa Poznańskiego”. Po
za tym ma również tytuł Zakładu Pra
cy Socjalistycznej.
W podstawowych asortymentach ro
bót Biuro osiągnęło następujące rezul
taty: wykonano prace scaleniowe i wy
mienne ria obszarze 50 000 ha na te
renie naszego województwa, wspólnie z
urzędami gmin przejęto, głównie za
rentę lub z innych tytułów, ponad 6000
ha, przekazano w trwałe zagospodaro
wanie jednostkom uspołecznionym go
spodarki rolnej ponad 8000 ha. Oprócz
tych prac należy wymienić wykonanie
takich zadań, jak: aktualizacja ewiden
cji gruntów obejmująca obszar 153 000
ha, opracowanie map glebowo-rolniCzych obszaru 132 000 ha i glebowo-Przyrodniczych powierzchni 145 000 ha
oraz usługi dla ludności o wartości
5 min zł, co równa się 127,40∕o planu.
Osiągnięto dochody w wysokości 15 min
zł, plan przewidywał 5 min złotych.
Warto podkreślić, że w ogólnym prze
robie Biura w 380∕o planu miały udział
oddziały rejonowe. Największe oferty
produkcyjne, wyrażone w normogɔdzinach, osiągnęły oddziały w Poznaniu,
Szamotułach, Nowym Tomyślu i Gnie
źnie.
W 1976 roku WBGiTR w Poznaniu
udzieliło pomocy województwom są
siednim (kaliskiemu, konińskiemu, pil
skiemu i leszczyńskiemu), przeznacza
jąc na ten cel łącznie 37o∕o własnej mo
cy przerobowej. W ramach pomocy
wykonano między innymi: ponad 40 000
ha scaleń i wymian, 28 000 ha nowych
operatów ewidencji gruntów, 132 000
ha map glebowo-rolniczych i 146 000 ha
map glebowo-przyrodniczych, 126 km
Pomiarów sytuacyjno-wysokościowych
tras dla zaopatrzenia wsi w wodę, 45 ha
Podziału terenów budowlanych oraz
wiele prac reprodukcyjnych.

Należy podkreślić, że współpraca z
wymienionymi województwami ukła
dała się bardzo dobrze, co podkreślali
przedstawiciele tych województw w
czasie -wręczania sztandaru, życząc lau
reatom i sobie, by dalsza współpraca
była równie zgodna i efektywna.

dwukrotnie II miejsce (Przyjemski, Lorenz) oraz kilka wyróżnień.
W 1976 roku Biuro zgłosiło 3 obiek
ty, z których obiekt Zacharzyn, o po
wierzchni 2554 ha, wykonany przez ze
spół kol. Choldrycha, za wysoką
jakość wyróżniono dyplomem uznania.

Wręczenie
sztandaru
ministra
Rolnictwa
za zajęcie
I miejsca w
ogólno polsk im
współzawod
nictwie
pracy

Sukces kolegów z WBGiTR był inspiracją do analizy, w wyniku której
stwierdzono, że źródłem sukcesu było
spełnienie warunków dobrej roboty,
określanych w metodach sterowania ja
kością. Podstawowym źródłem sukcesu
była świadoma, ofiarnie działająca za
łoga. Do najofiarniejszych osób, któ
rych pracę poza wydajnością cechuje
dobra jakość, terminowość, należy za
liczyć kolegów: Choldrycha, Ko
rzeniowskiego, Wolanina, Le
wandowskiego, Gorączniaka,
Minakowskiego, Kr ó l a k a, K egela, Przyjemskich- ojca i sy
na, Perlikiewicza, Wojtychę
oraz koleżanki: Golińską Wal
czak, Grzegorczyk, Spilsgart
i Mol.

Dyrekcja,
organizacja
partyjna,
związkowa i Koło Zakładowe Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich zwracają
uwagę na podnoszenie kwalifikacji za
łogi. W 1976 roku 18 osób studiowało
zaocznie, w tym 17 na uczelniach wyż
szych. Z tej liczby 7 osób uzyskało w
ubiegłym roku dyplomy magistrów in
żynierów lub inżynierów.
Na szczególną ocenę zasługuje udział
załogi w czynach społecznych i zobo
wiązaniach produkcyjnych. W 1976 ro
ku wartość wykonanych prac społecz
nych wyniosła około 200 000 złotych.
Nie wszystkie prace społeczne są wy
mierne. Jest już tradycją Biura udział
w Ogólnopolskim Konkursie Prac Sca
leniowych. Biuro zgłaszało zawsze kil
ka obiektów, osiągając I miejsce
(Święciechowa — Choldrych),

Aktywność i świadomość załogi w
znacznej mierze jest wynikiem inspira
cji ze strony kierownictwa oraz zgod
nego współdziałania organizacji par
tyjnej, Stowarzyszenia i dyrekcji Dla
tego wymieniając wykonawców nie
można pominąć dyrektora Biura, dra
inż. Henryka Ginela, jego zastępcy,
mgra inż. Wiktora Dymitriewa,
sekretarzy POP — mgra inż. Stanisła
wa Skrzypka i mgra Henryka
Ławniczaka, przewodniczącego ra
dy
zakładowej,
tow.
Kazimierza
Oswianego
i
przewodniczącego
Koła Zakładowego SGP, kol. Jerzego
Stępnia.
Na naradzie, w czasie której wice
minister Rolnictwa, doc. dr hab. Hen
ryk Burczyk i przedstawiciel Za
rządu Głównego Związku Zawodowego
Pracowników Rolnych, tow. Dukaczewski wręczyli załodze WBGiTR
w Poznaniu sztandar, 5 osób odznaczo
no Honorową Odznaką „Zasłużony
Pracownik Rolnictwa”, 10 osób Hono
rową Odznaką „Za Zasługi dla Woje
wództwa Poznańskiego”, 7 osób Odzna
ką Honorową miasta Poznania, 7 osób
Odznaką „Za Zasługi w Dziedzinie Geo
dezji i Kartografii” 4 osoby Odzna
ką „Przodownik Pracy Socjalistycznej”,
3 osoby Odznakami Honorowymi SGP.
Ostatnio, w czasie ogólnopolskich do
żynek 2 pracowników Biura otrzymało
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, 2 pracowników Złoty Krzyż
Zasługi, 1 osoba Srebrny Krzyż Za
sługi.
Uroczystość wręczenia
odznaczeń
oraz spotkanie towarzystkie przebiegły
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zyjno-Kartograficznego „Geopoz”, mgra
inż. Leszka Radwana, przedstawi
ciela Komitetu Obchodów 250-lecia
Geodezji m. Poznania, aby sztandar
przechodni pozostał na stałe w Pozna
niu, były, podobnie jak cała działal

w miłym nastroju, brali w nich udział
przedstawiciele nieomal wszystkich jed
nostek geodezyjnych województwa poz
nańskiego oraz województw sąsiednich.
Życzenia złożone przez dyrektora
Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geode

ność Komitetu, wyrazem życzeń i
pragnień wszystkich geodetów naszego
terenu.

A. Dobrzyński
Geopoz

Dzień Seniora Geodety w Poznaniu
zawodu. Wyrazem uznania państwa
dla tych geodetów są liczne odznacze
nia przyznane już po przejściu na
emeryturę.

Staraniem Zarządu Oddziału Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich w Poz
naniu odbyło się dnia 21 grudnia. 1977
roku uroczyste spotkanie Seniorów
Geodetów ze środowiska poznańskiego.
Spotkaniu nadano starannie opracowa
ne formy organizacyjne, dzięki czemu
uczestnicy spotkania, licznie zebrani w
sali Naczelnej Organizacji Technicznej,
wyrazili organizatorom wdzięczność za
włożony'trud i stworzenie miłej i ser
decznej atmosfery spotkania.

W referacie poinformowano zebra
nych o zamierzeniach w zakresie re
formy nauczania i zwrócono się o
współpracę w każdej dziedzinie życia
zawodowego i dzielenie się z młodym
pokoleniem bogatym doświadczeniem.
W programie uroczystości przewi
dziano prelekcję na temat wykonaw
stwa geodezyjnego w Maroku. Kolega,
który przez kilka lat pracował na sta
nowisku weryfikatora w odpowiedniku
Urzędu Katastralnego w Casablance,
opowiedział w obszernej relacji o swo
ich przeżyciach w czasie pobytu służ
bowego poza granicami kraju. Bardzo
ciekawie opowiedział o blaskach i cie
niach pracy zawodowej w warunkach
klimatycznych i społecznych Afryki.
Blaski były zobrazowane barwnymi
przeźroczami, a cienie krótkim west
chnieniem prelegenta — marzyłem o
powrocie do domu...

Przewodniczący Oddziału Poznań
skiego, kol. J. Piotrowski, w prze
mówieniu powitalnym zobrazował po
święcenie i ogromny wkład pracy
wielkopolskiego środowiska geodetów
w obudowę i budowę kraju. Porów
nując warunki pracy obecnego poko
lenia geodetów, posługującego się naj
nowszymi zdobyczami techniki i ko
rzystającego z bardzo dobrych warun
ków bytowych, z surowymi, wymaga
jącymi ciągłych wyrzeczeń warunkami
pracy pokolenia, które odeszło na eme
ryturę, należy oddać prawdziwy, nie
kłamany hołd pokoleniu weteranów

Po prelekcji miały miejsce „rozmowy
Polaków”. Dyskutowano nad przepisa
mi ustawy o emeryturach i rentach,
które zawieszają wypłatę emerytury
kolegom prowadzącym roboty (drobne
usługi geodezyjne) na rzecz osób pry
watnych (dla tak zwanego sektora nie
uspołecznionego). Z dniem 1 I 1978 ro
ku osoby opłacające podatek obrotowy
i dochodowy z tytułu świadczenia usług na rzecz osób prywatnych nie bę
dą mogły pobierać emerytury.
Zarząd Koła Seniorów przy Zarzą
dzie Oddziału SGP w Poznaniu podjął
starania, aby utrzymać w dalszym cią
gu możność świadczenia drobnych
usług geodezyjnych na rzecz osób pry
watnych przez geodetów emerytów.
Stwierdzono, że jedynym lekarstwem
na dolegliwości życia „poprodukcyjne
go” jest czynny udział w życiu zawo
dowym. Rzymianie powiedzieliby, że
jest to contradictio in adiecto. W na
dziei, że rok 1978 rozwiąże tę sprzecz
ność przekraczamy próg Nowego Roku.

Inż. geod. Ignacy Bucholc
Poznań

IN MEMORIAM
Doc. dr inż. JANUSZ TATARKOWSKI
W dniu 19 listopada 1977 roku zmarł
nagle w wieku 66 lat wybitny geodeta
i znakomity nauczyciel akademicki doc.
dr inż. Janusz Tatarkowski, uro
dzony 31 I 1911 roku w Winnicy. Ma
turę otrzymał w roku 1928 w Gimna
zjum Matematyczno-Przyrodniczym im.
Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. W
tymże roku rozpoczął studia na Wy
dziale Geodezyjnym Politechniki War
szawskiej. W czasie studiów aktywnie
działał w Zarządzie Koła Geodetów
PW. W okresie tym znajdował się
przejściowo w trudnych warunkach
materialnych, co zmusiło Go do przer
wania studiów i podjęcia rocznej pracy
zarobkowej. W 1934 roku ukończył
studia, otrzymując tytuł inżyniera geo
dety i jako stypendysta Wojskowego
Instytutu Geograficznego (WIG) w
Warszawie podjął tam pracę.

Od Iipca 1934 do maja 1937 roku
*pracuje w WIG jako samodzielny
triangulator cywilny, wykonał około
1200 km2 triangulacji szczegółowej II—
IV rzędu — projektowanie, wywiad,
zabudowa, obserwacje i obliczenia. W
czasie od 1 czerwca 1937 r. do 1 wrze
śnia 1939 r. pracował na stanowisku
kierownika Biura Nowego Pomiaru
miast Sandomierza i Zawichostu. Wy
konał wówczas szczegółową sieć trian
gulacyjną dla obu miast łączną na
92

obszarze około Ä 000 ha, poligonizację
na około 6000 ha, a pomiar szczegółów
w około 60%, gdyż dalszą pracę przer
wał wybuch wojny.
W czasie okupacji, w latach 1940—
1942 pracował w niemieckiej firmie
badań i poszukiwań geofizycznych. Pra
ce te — przez krótki okres prowa
dzone na terenie Polski południowej —

były kontynuowane w Sudetach, Nad
renii i w rejonie Hamburga. Wykony
wał w tym czasie prace geodezyjne
związane z pomiarami grawimetrycz
nymi i magnetycznymi. W latach 1942
—1944 pracował przy pomiarach ma
jątków będących pod niemieckim za
rządem przymusowym. W sierpniu 1944
przebywał w obozie w Plaszowie. OStatnich kilka miesięcy przed wyzwo
leniem pracował w niemieckim biurze
pomiarów przy obliczaniu triangulacji
Wielkiego Krakowa, jako kierownik
grupy obliczeniowej.
Po wyzwoleniu, od lutego 1945 do lu
tego 1948, pracował w Wydziale Po
miarów Krakowskiego Urzędu Wo
jewódzkiego na stanowisku kierownika
Oddziału Technicznego. Do głównych
Jego obowiązków należał nadzór tech
niczny nad nowymi pomiarami kilku
nastu miast województwa krakowskie
go. Równocześnie od października 1946
podjął pracę w szkolnictwie wyższym
na stanowisku adiunkta, początkowo
na Wydziałach Politechnicznych AGH
w Katedrze Miernictwa II, a po prze
niesieniu studiów geodezyjnych w 1952
roku na AGH — w Katedrze Geodezji
i Obliczeń Geodezyjnych. W okresie
tym prowadził wykłady i ćwiczenia z
geodezji, geodezji wyższej, astronomii
geodezyjnej, kartografii oraz pomia
rów budowli inżynierskich. W czasie
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od maja 1950 do stycznia 1955 godził
pracę na uczelni z pracą zarobkową.
Początkowo pracował jako kierownik
Pracowni Pomiarowej „Miastoprojeku”
w Krakowie, potem „Geoprojektu”, a
ostatnie dwa lata (1953—1955) jako
starszy projektant mierniczy w „Geoprojekcie”.
Od lutego 1955 poświęcił się pracy
na uczelni. Z dniem 1 listopada 1956
został mianowany zastępcą profesora
w Zakładzie Geodezji Wyższej AGH.
W dwa miesiące potem Rada Wydziału
Geodezji Górniczej wybrało Go na
prodziekana tego Wydziału, a w maju
1958 na następną kadencję. W czerwcu
1955 otworzył przewód doktorski, jed
nak w związku z pełnieniem obowiąz
ków prodziekana Wydziału Geodezji
Górniczej przez okres blisko czterech
lat zawiesił pracę nad doktoratem.
Przewód doktorski zakończył w dniu
11 października 1961 roku, Rada Wy
działu Geodezji Górniczej AGH nadała
Mu stopień doktora nauk technicznych
na podstawie rozprawy pt. Ustalenie
obszaru, który na podstawie badań
zniekształceń odwzorowań można uwa
żać za płaski, oraz ustalenie zasięgu
stosowalności odwzorowania Gaussa-Kriigera z pominięciem redukcji wiel
kości mierzonych. Rozprawę cechuje
jasny i konsekwentny wywód matema
tyczny, zamyka ona na 40 stronach
maszynopisu
rozwiązanie zagadnień
postawionych w tytule. Od pażdzierni
ka 1961 do końca 1965 pracował na
stanowisku starszego wykładowcy w
Zakładzie Geodezji Wyższej AGH i w
dalszym ciągu prowadził wykłady i
ćwiczenia z wymienionych wyżej
przedmiotów.
W roku akademickim 1963/64 Rada
Wydziału Melioracji Wodnych Wyższej
Szkoły Rolniczej w Krakowie zleciła
Mu prowadzenie wykładów i ćwiczeń
■z dziedziny geodezji wyższej i astro
nomii geodezyjnej oraz kartografii, a
od roku akademickiego 1964/65 także
z mechaniki dla geodetów. Od jesieni
1964 organizował Katedrę Geodezji
Wyższej na Oddziale Geodezji Urzą
dzeń Rolnych Wydziału Melioracji
Wodnych, a po roku przeszedł do pra
cy w tej Katedrze jako jej kierownik,
na stanowisku starszego wykładowcy.
W kwietniu 1967 był mianowany do
centem w Katedrze Geodezji Wyższej
WSR w Krakowie. Po zlikwidowaniu
katedr i utworzeniu instytutów pra
cował jako docent w Instytucie Geo
dezji, kierując Zespołem Geodezji
Wyższej. W latach 1969—1972 pełnił
funkcję prodziekana Wydziału Melio
racji Wodnych WSR w Krakowie. Od
września 1975 natomiast łączył funkcje
wicedyrektora Instytutu Geodezji i po
nownie prodziekana Wydziału Meliora
cji Wodnych dla Oddziału Geodezji

Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczej
w Krakowie.
W ponad trzydziestoletniej działalno
ści doc. dr inż. J. Tatarkowski zgro
madził znaczny dorobek dydaktyczny,
naukowy i wychowawczy.
Natura obdarzyła Go talentem wy
kładowcy, co sprawiło, że frekwencja
na Jego wykładach była zawsze bardzo
wysoka. Zajęcia swoje prowadził na
wysokim poziomie, rozpoczynając je z
zawsze
niezmienną punktualnością.
Oprócz wymienionych uczelni i kierun
ków studiów prowadził także wykłady
i ćwiczenia z geodezji wyższej i astro
nomii geodezyjnej na kursie inżynier
skim Oddziału Geodezji Urządzeń Rol
nych AR oraz na Zawodowych Stu
diach Zaocznych tego Oddziału w Kra
kowie i w Punkcie Konsultacyjnym w
Rzeszowie. Prowadził seminaria dyplo
mowe. Pod Jego kierunkiem wykonano
ponad 60 magisterskich prac dyplomo
wych. W skrupulatnie prowadzonych
zeszytach odnotowano 4242 nazwiska
studentów, którzy w okresie powojen
nym zdawali u Niego egzaminy. Miał
łatwość pisania, co pozwoliło Mu na
opracowanie dziewięciu skryptów do
prowadzonych wykładów i ćwiczeń.
Dorobek naukowy obejmuje 25 pozycji,
z których publikacjami o szczególnym
znaczeniu są:
1) skrypt Geodezja Praktyczna Wyż
sza, liczący 270 stron, wydany w 1950
roku przez Politechnikę Krakowską,
będący pierwszym po wojnie opraco
waniem w polskiej literaturze geode
zyjnej,
obejmującym
zagadnienia
triangulaeji podstawowej;
2) skrypt Obliczanie współrzędnych
na elipsoidzie ziemskiej Bessela, wy
dany w 1957 roku przez AGH, zawie
rający schematy obliczeniowe, przy
kłady i tabele współczynników do obli
czania i przeliczania współrzędnych
geodezyjnych Soldnera i Gaussa-Kriigera. Było to jedyne tego rodzaju opra
cowanie w języku polskim będące po
mocą naukową dla studentów geodezji
oraz praktyków pracujących w pro
dukcji;
3) artykuł pt. Ustalenie obszaru, dla
którego można pominąć zniekształce
nie Odwzorowawcze, Zeszyty Nauko
we AGH, Geodezja, z. 6, Kraków 1964
— praca analizująca szczegółowo po
raz pierwszy w literaturze polskiej za
gadnienie podane w tytule;
4) skrypt Geodezja Wyższa, część I,
wydany przez AR, Kraków 1969, stron
292. Praca nagrodzona przez ministra
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w ro
ku 1970 jako wyróżniająca się;
5) Geodezja Wyższa, część II —
skrypt AR w Krakowie z roku 1972,
stron 407. Praca nagrodzona przez mi
nistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki w roku 1974.

W działalności wychowawczej stoso
wał różne formy współpracy z młodzie
żą akademicką. Jako człowiek brzydzą
cy się kłamstwem, fałszem i obłudą
postępował zawsze zgodnie z własnym
sumieniem, nie budząc wątpliwości co
do racji, jakie Nim kierowały przy po
dejmowaniu decyzji. Wymagając od
siebie, wymagał też od młodzieży rze
telności, sumienności, odpowiedzialnoś
ci za własne słowa i poważnego trak
towania obowiązków. Pod pozorną su
rowością młodzież nieomylnie wyczu
wała oddanego przyjaciela, który jakże
często pomagał w wypadku trudności i
komplikacji życiowych. Przez szereg
lat był opiekunem grup i roczników
studenckich oraz domów studenckich.
W czasie pracy na uczelniach był
członkiem różnych komisji dydaktycz
no-wychowawczych ds. młodzieży.
Doc. dr inż. J. Tatarkowski miał
także osiągnięcia w kształceniu mło
dej kadry naukowej. Pod Jego kierun
kiem pracowała owocnie grupa mło
dych nauczycieli akademickich. Był
promotorem czterech prac doktorskich,
z których jedną nagrodził minister
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech
niki, a pozostałe — rektor.
Z pięknych kart działalności społecz
nej należy przypomnieć, że w roku
1945 był jednym z inicjatorów i orga
nizatorów Związku Mierniczych w Pol
sce powojennej — obecnie Krakowski
Oddział Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich pod egidą NOT. Przez szereg lat
był członkiem Zarządu tej organizacji.
W ostatnich kilkunastu latach praco
wał aktywnie w różnych komisjach uCzelnianych (ds. rozwoju kadry, ds. roz
woju uczelni, dyscyplinarnej, wydaw
niczej, rekrutacyjnych itp.). Był reda
ktorem działu Geodezji w Zeszytach
Naukowych Akademii Rolniczej w Kra
kowie. Był też w latach 1972—1974
członkiem Komitetu Geodezji Polskiej
Akademii Nauk, działając w Sekcji Ru
chu Wirowego Ziemi.
W kwietniu 1972 r. doc. dr inż. J.
Tatairkowski otrzymał Złoty Krzyż Za
sługi za nienaganną i długoletnią pra
cę na wyższych uczelniach. Wielokrot
nie wyróżniano Go nagrodami ministra
lub rektora.
Odszedł od nas zasłużony nauczyciel
akademicki, oddany bez reszty spra
wom szkolnictwa, wielki przyjaciel
młodzieży, dobry fachowiec i wypró
bowany kolega. Był człowiekiem wiel
kiej prawości, pracowitym i aktywnym.
Śmierć Jego jest niepowetowaną stra
tą nie tylko dla krakowskiej Akademii
Rolniczej, ale dla całej społeczności
geodezyjnej.
Pamięć o Nim pozostanie na zawsze
w naszych sercach.
Marek Plewako
Kraków

Uwaga !
Czy w zwiqzku ze zmianami rodzinnymi zmieniłeś ¡uź
deklarację uczestnictwa w Funduszu Pomocy Koleżeńskie!?
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POLSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAMETRYCZNEGO

MARIAN BRUNON PIASECKI
Warszawa

Analiza dokładności opracowań fotogrametryczr-ych terenów zabudowanych
W celu ustalenia dokładności, jaką można obecnie uzy
skać w przypadku stosowania pomiarów bezpośrednich oraz
fotogrametrycznych w terenach zabudowanych, OEEPE
(Organisation Européenne d’Etudes Photogrammetriques
Expérimentales) przeprowadziła bardzo szczegółowe bada
nia międzynarodowe na polu doświadczalnym „Dordrecht”.
Sposób prowadzenia tych badań oraz wyniki wstępne były
podane w moim artykule, w nr 7/1975 Przeglądu Geodezyj
nego. Szczegółową analizę.wyników przedstawiono na XIII
Międzynarodowym Kongresie Fotogrametrycznym w Hel
sinkach, w roku 19761).
Jak to już podano w artykule poprzednim, każdy stereo
gram był obserwowany w 5 różnych instytucjach, dwukro
tnie — niezależnie, a w niektórych z tych instytucji wy
konano ponadto obserwacje niezależne przez innego obser
watora.
Na podstawie dostarczonych przez poszczególne instytucje
wyników pomiarów fotogrametrycznych otrzymano:
1) dokładność nastawienia znaczka pomiarowego, obliczo
ną z różnic pomiarów dwukrotnych (tam i z powrotem)
i podaną w tablicy 1;
2) dokładność względną, obliczo∏4 z różnic współrzęd
nych wyznaczonych w wyniku 5 lub 10 niezależnych opra
cowań z ich wartościami średnimi, uzyskanymi ze wszyst
kich opracowań fotogrametrycznych; podano ją w tablicy 2;
3) dokładność bezwzględną, obliczoną z różnic współrzęd
nych uzyskanych z opracowań fotogrametrycznych i ich
wartości średniej, uzyskanej z 5 niezależnych pomiarów
geodezyjnych. Zestawienie to zawiera tablica 3.
Ponadto przeprowadzono szereg analiz w celu wyjaśnie
nia, w jakim stopniu różne czynniki wpływają na dokład
ność wyznaczenia współrzędnych.

Do obliczeń wzięto średnie błędy obliczone zarówno na
podstawie opracowań ze zdjęć w skali 1 : 3500, jak i 1 : 6000.
W celu wyznaczenia wpływu skali zdjęć obliczono sto
sunki średnich błędów położenia v’p i wysokość v’z warto
ści 'uzyskanych z opracowania zdjęć w skali 1 : 6000 wzglęTablica 1

1 : 6000
1 : 3500
1 : 6000
1 : 3500
f: 6000
1 : 3500

Punkty a
Rogi budynków
Rogi dachów

1
1
1
1
1
1
1
1

Punkty a

Rogi budynków
Rogi dachów

Vc =

Punlcty a

ma

Rogi budynków

1
1
1
1
1
1
1
1

Rogi dachów
Okapy

—
—
—
—

fOtopunkty ;
rogi budynków;
rogi dachów;
okapy.

O Über die Genauigkeit der PhotogrammetrUchen Gebäudever
messung. Jan Timmermann, 1976, Apeldoorn, Niederlande.
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w [‰'lv]

Liczba
pomiarów

5,0
5,9
27,5
27,6
19,7
20,3
14,2
15,2

0,05
0,07
0,10
0,12
0,13
0,16
0,12
0,16

4264
3584
100
163
1357
1174
5171
4239

Wp
w [μm]

w [°/M w]

Liczba
pomiarów

5,5
6,8
30,7
33,2
26,3
26,5
16,5
17,6

0,05
0,07
0.11
0,13
0,13
0,17
0,14
0,16

4264
3584
100
163
1357
1174
5171
4239

mZ

: 6000
: 3500
: 6000
: 3500
: 6000
:3500
: 6000
: 3500

Tablica 4

*

a
b
c
d

2841
2559
63
105
802
805

Wp
2 [μm]

: 6000
: 3500
: 6000
: 3500
: 6000
: 3500
: 6000
: 3500

Skala

Rodzaj punktu

Vd —
gdzie:

0,05
0,04
0,07
0,05
0,07
0,06

Tablica 3

nɪb

τnc
ma

w [∙∕mw]

Liczba
par pomia
rów

4,8
4,0
11,3
8,6
9,8
6,9

Skala

Rodzaj punktu

Okapy

Vb =

”lZ

Tablica 2

Rodzaj punktu i skala

W celu porównania dokładności wyznaczenia współrzęd
nych w zależności od rodzaju punktu obliczono stosunki
średnich błędów położenia i wysokości poszczególnych ro
dzajów punktów względem średniego błędu fotopunktów
sygnalizowanych ze wzorów:

Wp
w [μm]

Skala

Rodzaj punktu

Dokładność

nastawienia
względna
bezwzględna

wysokościowo

sytuacyjnie

l⅛

vc

vd

vb

vC

tW

2,3
5,1
5,2

1,9
3,7
4,4

3,7
4,0

1,4
1,9
2,0

1,5
2,5
2,5

3,3
3,6

v'j>

υ'z

1,31
0,90
0,92

1,27
0,80
0,80

Tablica 5

1

dem wyników uzyskanych na podstawie zdjęć w skali
1 : 3500. Dane te zestawiono w tablicy 4.
Jak widać z wyników podanych w tablicy 4, stosunki
średnich błędów położenia, charakteryzujących dokładność,
względną i bezwzględną, są prawie jednakowe i kształtują
się w zależności od rodzaju punktu

Tablica 6

Rodzaj punktu

a : b : c : d ≈ 1,0 : 5,3 : 4,4 : 3,9
a w wyniku pomiarów bezpośrednich w terenie
a : b : c.∙d≈ 1,0 : 2,9 :1,7 : 2,1

Studenta

Jak było do przewidzienia, dokładność wyznaczenia współ
rzędnych punktów sygnalizowanych, zarówno w przypadku
opracowań fotogrametrycznych, jak i geodezyjnych, jest
najwyższa, natomiast najgorsza dla rogów budynków.
Porównanie wyników średnich błędów położenia uzyska
nych fotogrametrycznie ze zdjęć w skali 1 :3500 oraz
1 : 6000 z wynikami pomiarów bezpośrednich dla punktów
sygnalizowanych przedstawia się jak 1,0 : 1,7 : 2,4, natomiast
dla punktów nie sygnalizowanych jak 1,0 : 3,4 : 5,6. co wska
zuje, że dokładność opracowania jest dwukrotnie mniejsza
w stosunku do opracowań geodezyjnych, wykonanych na
polu doświadczalnym „Dordrecht”.
Porównania analogiczne średnich błędów wysokości w za
leżności od rodzaju punktu dały:
— dla opracowań fotogrametrycznych

FisIiera

a : b : c : d≈ 1,0 : 2,0 : 2,5 : 2,6
— a dla geodezyjnych
ɑ : b : c : d ≈ 1,0 : 4,2 :1,7 : 2,5
co wskazuje, że dokładność opracowania wysokościowego
punktów nie sygnalizowanych jest niemal jednakowa w
przypadku stosowania metod fotogrametrycznych i około
20% wyższa w stosunku do opracowań geodezyjnych.
Wpływ skali zdjęć ilustrują dwie ostatnie kolumny ta
blicy 4, z których wynika, że:
a) stosunki średnich błędów położenia i wysokości dla
opracowań względnych i bezwzględnych są prawie jedna
kowe;
b) średnie błędy nastawienia znaczka pomiarowego, sytu
acyjnie i wysokościowe, są około 30% większe dla skali
1 : 6000 niż dla skali 1 : 3500 oraz
c) średnie błędy położenia (w urn w skali zdjęcia) i wy
sokości (wyrażone w ‰) są około 20% mniejsze dla skali
1 : 6000 niż dla skali 1 : 3500.
Dokładność względna i bezwzględna

W celu porównania, dokładności bezwzględnej i względ
nej wyznaczenia współrzędnych obliczono stosunki warian
cji, to jest kwadratów średnich błędów τntq, podanych w
tablicy 3 do wariancji z tablicy 2.
Opierając się na rozkładzie Fishera, w przypadku wa
riancji nie obarczonych błędami systematycznymi ich sto
sunek nie powinien przekraczać wartości podanych w ta
blicy Fishera do testowania wyników2).
Stosunki wariancji obliczono dla każdej współrzędnej i
każdego rodzaju punktu. Wyniki zestawiono w tablicy 5.
gdzie przypadki nie przekraczające wartości z tabeli F
!) NeyB.- Mctodv statystyczne w qeodezji. Skrypt uczelniany
AGH nr 497. Kraków 1976.
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Skala

'l’est

1 : 6000

1 : 3500

1 ; 6000
1 ; 3500

X

r

13
0
14
0

13
0
14
0

10
3
10
4

9
4
9
5

b

b

d

X

y

z

X

V

«

X

13
0
14
0

13
0
14
0

12
1
13
1

11
2
14
0

11
2
10
4

9
4
11
3

13
0
7
7

8
5
10
4

8
5
9
5

10
3
4
10

12
1
11
3

12
1
13
1

13
0
14
0

13
0
12
2

9
4
9
5

7
6
12
*>

S
5
12
2

9
4
11
3

8
5
10
4

4
9
3
11

r

•

ɪ

oznaczono znakiem (+), a przekraczające znakiem (—). W
tablicy tej, w kolumnie k podano liczbę stopni swobody.
Jak widać z przytoczonych danych, wyniki uzyskane dla
punktów a, c i d wykazują odchylenia systematyczne.
Obserwator

W celu wyznaczenia wpływu błędów osobowych wykorzy
stano wyniki opracowania tych samych stereogramów przez
dwóch obserwatorów. Ze współrzędnych, przetransformowanych na układ terenowy, obliczono dla każdego obserwa
tora i każdego z ośmiu opracowań różnice oraz średnie
arytmetyczne i wariancje. Pozwoliło to na sprawdzenie za
pomocą testów Studenta i Fishera zgodności wyników uzy
skanych przez obu obserwatorów z prawdopodobieństwem
0,95. W tablicy 6 zestawiono w górnych wierszach liczby
wyników zgodnych z testami, a w wierszach dolnych —
niezgodnych.
Z przytoczonych danych widać, że wpływ błędów osobo
wych jest tym większy, im punkty są mniej ostro odwzo
rowane na zdjęciach, co wyraża się w postaci większych
różnic dokładności opracowania przez różnych obserwato
rów.
Kierunek oświetlenia

Dla zbadania wplvwυ kierunku oświetlenia na dokład
ność opracowania zdjęcia lotnicze wykonano dwukrotnie —
przed i po południu. Do badań tych wykorzystano wyzna
czenia położenia okapów, to jest punktów d.
Obliczono najpierw azymuty każdego okapu, który był
wyznaczony fotogrametrycznie zarówno ze zdjęć -wykona
nych przed, jak i po południu. Nasteonie obliczono wektory
poziome s wyników opracowań fotogrametrycznych w kie
runkach prostopadłych do linii okapów, wyznaczonych ge
odezyjnie po wyrównaniu.
VZyniki zestawiono graficznie, oddzielnie dla zdjęć w ska
li 1 : 6000 i 1 : 3500 oraz wykonanych przed i po południu.
Na wykresach oznaczono wielkości wektorów s (rzędne),
rozmieszczone w zależności od ich azymutów (odcięte). Po
nadto zestawiono różnice wektorów Is ze zdjęć przedi popołudniowych.
Na podstawie tych zestawień stwierdzono, że wyniki prze
prowadzonych badań nie pozwalają na stwierdzenie wpły
wu systematycznego kierunku oświetlenia na wyniki po
miarów fotogrametrycznych oraz że wpływ błędów osobo
wych jest znacznie większy od wpływu kierunku oświetle
nia> gdyż wykresy różnic wektorów Js wykazują rozrzut
regularny względem osi azymutów.
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Obliczanie różnic barwy oryginału i reprodukcji i zastosowaniem współrzędnych barwy Huntera
Do uzyskania odpowiedniej treści mapy konieczna jest
zgodność barw zaprojektowanych z otrzymanymi w druku.
Prawidłowość uzyskanej barwy można określić, wprowa
dzając pojęcie różnicy barwy pomiędzy oryginałem a re
produkcją. Liczbowe określanie różnicy barwy stosuje się
przy:
— sprawdzeniu, czy wybrane farby umożliwiają repro
dukcję zakresu barw oryginału;

— zmianie kolejności nakładania warstw farby;
— zmianie grubości warstwy farby;
— kontroli zgodności reprodukcji z oryginałem.
Aby matematycznie obliczyć różnicę barwy, należy okre
ślić barwę próbki i wzorca, mierząc jej współrzędne. Pod
stawowym układem współrzędnych barwy, opracowanym
i zaleconym do stosowania przez Międzynarodową Komisję
Oświetleniową (CIE) w 1931 roku, jest przestrzenny układ

Kys. 1

700÷ΙΘGnm

O1S

XYZ. Układ ten otrzymano dzięki matematycznemu prze
kształceniu systemu RGB, w którym barwę przedstawia
się jako sumę trzech barw podstawowych — czerwonej R,
zielonej G i niebieskiej B. Przekształcenie układu RGB na
XYZ było podyktowane koniecznością uproszczenia skom
plikowanych zależności kolorymetrycznych przedstawianych
w układzie RGB oraz usprawnienia techniki obliczeniowej.
W wyniku zrzutowania w układzie barw widmowych spec
trum locus na płaszczyznę jednostkową poprowadzoną przez
punkty o współrzędnych 1.0.0; 0.1.0; 0.0.1 otrzymano tak
zwany wykres chromatyczności CIE 1931 (rys. 1). Wykres
ten jest ogólnie znanym sposobem przedstawiania systemu
gamy barw do druku wielobarwnego i pozwala określać
podstawowe atrybuty barwy, to znaczy kolor i nasycenie
(rys. 2). Współrzędne barwy x, y otrzymane z układu prze
strzennego XYZ wynoszą kolejno
X
xX+Y+Z

Y
v ~ X+Y+Z
gdzie:
XYZ — składowe trójchromalyczne.

Na rysunku 2 przedstawiono wykres chromatyczności przy
źródle światła umownie achromatycznym (punkt bieli C).
W punkcie tym, o współrzędnych x — 0,310, y = 0,316, na
sycenie jest równe 0. Na krzywej barw widmowych są za
znaczone długości fali dominującej w [nm] (10^9 m). Ponie
waż nasycenie barwy wynosi lOOβ∕o, łatwo obliczyć nasyce
nie każdej barwy leżącej wewnątrz wykresu. Na rysunku 2
wykreślono dla ułatwienia linie jednakowej czystości barwy
(nasycenia). Zatem, mając obliczone współrzędne barwy

x, y, możemy nanieść na wykres chromatyczności punkt
barwy i po połączeniu go z punktem bieli, a następnie prze
dłużeniu odcinka do krzywej barw widmowych odczytuje
my na niej długość fali dominującej, czyli odcień. Nasy
cenie (czystość) barwy otrzymujemy natychmiast, tworząc
stosunek odpowiednich odcinków.
Na wykresie chromatyczności x, y można by określać
różnice barwy jako odległość równą ∖ Zlx2 + Ay2 (/Ix i
∆y — różnice pomiędzy współrzędnymi porównywanych
barw). Ponieważ jednak, jak wspomniano wyżej, skale wy
kresu obrano sztucznie, z myślą o udogodnieniu techniki
obliczeniowej, wartość Jx2 + Ay2 nie stanowi psychofizycz
nego odpowiednika wrażenia różnicy barwy. Różnica barwy
w tym układzie zależy nie od odległości punktów barwy na
wykresie, ale od długości odcinka zależnego od położenia
i kierunku.

Badania eksperymentalne i obliczenia prowadzone przez
Judda, McAdama, Wrighta, Stilesa i innych wykazały, że
miejsca geometryczne punktów wykresu chromatyczności,
leżących na odległości progowej (najmniejsze dostrzegalne
różnice barwy) od danego punktu, tworzą krzywe zamknię
te podobne do elipsy. Zależność tę przedstawia rysunek 3.
Widać na nim uzależnienie wielkości progów różnicy barwy
od położenia punktu barwy — znaczne rozciągnięcie części
zielonej (górnej) i ściśnięcie w części dolnej (niebieski, pur
pura). Uniemożliwia to stosowanie układu chromatyczności
CIE do obliczenia różnic barwy. Dlatego po przyjęciu ukła
du trójchromatycznego XYZ za podstawowy rozpoczęto pra
cę nad przekształceniem wykresu x, y w taki, w którym
jednakowe (ocenione wizualnie) różnice barwy są równo
miernie rozmieszczone, to znaczy odstępy progowe od każ
dego punktu barwy zakreślają krzywe podobne do kół,
możliwie o jednakowym promieniu w całym układzie.
Najodpowiedniejszy jest system Munsella, będący zbiorem
barwnych próbek służących do określania barw przez po
równanie wzrokowe. Trudno jednak w tym sezonie posłu
giwać się obliczeniami rachunkowymi, a krzywa zależności
nasycenia od jasności nie ma równomiernego przebiegu.
Opierając się na systemie Munsella przekształcony wy
kres x, y opracował Judd, a następnie McAdam (1937 r.),
Breckenridge, Schaub (1939 r.), Hunter (1941 r.), Farns
worth (1944 r.), Neugebauer (1949 r.), OSA (1953 r.), Sugiyama-Fakuda (1959 r.).
W opracowaniu omówiono ogólnie układ McAdama oraz
układ Huntera L, a, b, a także opracowane w Instytucie
Poligrafii nomogramy pozwalające na odczytanie różnicy
barwy w układzie Huntera.
Wykres McAdama z 1937 r., będący przekształceniem
Ulamkowo-Iiniowym wykresu x, y, daje rozmieszczenie róż
nic barwy wystarczające do kontroli przemysłowej (rysu
nek 4, na którym widać wyraźnie elipsy z rysunku 3 prze
kształcone w figury zbliżone do kół i o dość równej po
wierzchni oprócz narożnika czerwonopurpurowτego). Wy
kres ¡ten w 1960 roku MKO przyjęła jako normalny równo
mierny wykres chromatyczności CIE I960 (w literaturze
angielskiej UCS1) CIE 1960). Wykres otrzymuje się przez
odpowiednią transformację układu x, y. Na osi odciętych
odkłada się wartość

—Źx + 12y + 3
’) UCS — Uniform Colour Scale — równomierna skala barw.
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Rys. 4

zaś na osi rzędnych

V

Współczyniniki 1,02 i 0,847 tak dobrano, aby współrzędne
a i b przyjmowały wartości zera dla składowych bieli neu
tralnej, szarzeni i czerni.

61/
—2x + 12« + 3

Na zasadzie współrzędnych u, v opracowano układ prze
strzenny 1964 CIE (θɪ Vx Wx) albo CIE 1964, w którym
Ux = 13 W1 (u — ι⅛)

vɪ = 13 W1 (v — U0)
i

W1 = 25 Y2 — 17

gdzie:
ι⅛, Uo — wartości barwy achromatycznej, umieszczonej na
początku układu Ux Vx.
~

System ten daje rozkład barw dość równomierny, jednak
zawiera anomalie w odniesieniu do barw bardzo ciemnych
(skalę jasności przyjęto od 16 do 100, a nie od 0—100).
Wprawdzie Hunter wyjaśnia, że anomalie barw bardzo
ciemnych można w praktyce pominąć, jeżeli jednak anali
zuje się barwy optymalne (w poligrafii), mogą wystąpić
trudności, gdyż pojęcie barw optymalnych odnosi się rów
nież do barw bardzo ciemnych. Określenie barw optymal
nych opiera się na tym, że teoretycznie granicą nasycenia
barwy jest pigment, który ma wykres o ostrych granicach
.zakresów pochłaniania. Takich pigmentów oczywiście nie
ma, ale barwę ich można określić liczbowo. Tego rodzaju
barwy, obliczone teoretycznie, nazywają się optymalnymi
(barwy o maksymalnej efektywności świetlnej, granice Mc
Adama).
Dążąc do uzasadnionej teoretycznie metody wyznaczania
różnic barwy, należy zainteresować się bliżej systemem L,
a, b. W systemie nasycenie barw fioletowych jest przesadnie
powiększone, a żółtych zaniżone, lecz w całości daje dość
równomierną skalę oceny różnicy barwy. W systemie tym
parametr L przedstawia jasność, a parametry +α i + b w
przybliżeniu odpowiadają barwom — czerwonej i żółtej.
Ujemne parametry a i b przedstawiają odpowiednio zieleń
i błękit. Układ ten ilustruje rysunek 5. Odpowiednie prze
kształcenia wartości składowych trójchromatycznych XYZ,
przy źródle światła umownie achromatycznym C, na współ
rzędne L, a, b ujęto wzorami

Stosując system Huntera zamiast wykresu Chromatyczności CIE otrzymuje się zależność a i b jak to przedstawio
no na rysunku 6 (dla L = const).

Rys. 6

L = 10 Y
*

„

OL

_ 17,5 (102X —Y)

9

1
Y2

bL = 7>0 (Y — 0'847z)
1

Y2
l≥Y≥0
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Ze względu na to, że przez nasycenie rozumie się jak
bardzo barwa różni się od neutralnej szarej, miarą nasyce
nia jest odległość punktu barwy od początku układu. Miarą
koloru (odcienia) barwy jest odchylenie kątowe promienia:
początek układu — punkt barwy.

Interpretacja barw odtwarzanych za pomocą zestawu farb
(triady) stosowanych do druku wielobarwnego jest łatwiej
sza, jeżeli dla danego odcienia (koloru) wprowadza się za
leżność ściemnienia i nasycenia (nakładanie farby powoduje
ściemnienie białego podłoża, jakim jest papier).
Ponieważ powszechnie stosowane przyrządy pomiarowe do
liczbowego określania barw są przystosowane do układu
składowych trójchromatycznych XYZ (spektrofotometr „Specol”), konieczna jest metoda szybkiej transformacji układu
XYZ na L, a, b. Wprawdzie są przyrządy pozwalające na
odczytywanie różnic barwy z dużą dokładnością, ale jeszcze
trudno dostępne. Metoda opracowana w Instytucie Poligrafii
PW polega na zastosowaniu nomogramów transformujących
układ XYZ na L, a, b oraz nomogramu pozwalającego na
odczytanie różnicy barwy ΔΕ, określonej wzorem

XZ. Zasadę korzystania z nomogramów 2 i 3 ilustruje ry
sunek 8.
a
Nomogram 4, realizujący wzory a — 175 — oraz b =
L

ß

= 175—, jest wspólnym wykresem pozwalającym określić a
L

ΛΕ =1 JL2 + Ja’ + Jbs
gdzie:
JL — różnica wartości współrzędnej L dla oryginału i Li
dla reprodukcji
JL = L — L1
a — różnica wartości współrzędnych a dla oryginału
i ɑɪ dla reprodukcji
Ja = α — aɪ
b — różnica wartości współrzędnych b dla oryginału
i bɪ dla reprodukcji
Jb = b — bi
Jednostką różnicy barwy w systemie L, α, b jest INBS.
Nomogram 1, pozwalający na odczytanie wartości L przy
danej współrzędnej Y (obliczonej z pomiarów Spektrofotometrycznych) sporządzono w postaci podziałki liniowej, któ
rej interwały JY są sobie równe, natomiast interwały JL
wynikają ze wzoru
i
L = IOY2
Wielkość interwału JY tak dobrano, aby sąsiednie interwały
JL były jednakowe w granicach przyjętej dokładności prze
liczenia. Pozwoli to na liniowy podział interwału JL. Zasadę

Rys. 8

posługiwania się nomogramem ilustruje rysunek 7. Nomogramy 2 i 3 wynikają z następujących przekształceń wzorów

_ 17,5 (1,02 X —Y)

175 (1,02 X — Y)

L

/V
b =

7 <x — 0.847Z)

70 (X — 0,847Z)

1 V

L
α = 175 —
L

gdzie:
a = 1,02 X-Y
b = 175

L

gdzie:

β = 0,4 X — 0,3388Z
Nomogram 2, realizujący wzór a = 1,02 X — Y, jest zbio
rem linii prostych wzajemnie równoległych w układzie XY.
Nomogram 3, realizujący, wzór β — 0,4 X—0,3388Z, jest
zbiorem linii prostych wzajemnie równoległych w układzie
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lub b, przedstawionym w postaci pęku prostych w punkcie
0,0 układu La lub Lβ. Zasadę korzystania z tego monogramu
ilustruje rysunek 9. Ponadto sporządzono zbiorczy arkusz
stron nomogramów w celu umożliwienia szybkiego odszuka
nia odpowiedniej strony, zależnie od określonych współrzęd
nych XYZ.
Nomogram 5 to zbiór kół koncentrycznych, których środ
kiem jest początek układu o osiach AL oraz wspólnej osi Δα
i ∆b. Wykorzystując nomogram określany najpierw wiel
kość a- + L2, jako przeciwprostokątną trójkąta o bokach
AL i Aa. Jeżeli następnie tę przekątną odłożymy na osi L,
na drugiej osi zaś Ab, a potem na odłożonych odcinkach zbudujemy prostokąt, to jego przekątna będzie równa
Y ΔΙΑ + Aa- + Ab-. Położenie utworzonego wierzchołka pro
stokąta w stosunku do opisanych odpowiednio kół koncen
trycznych pozwoli na odczytanie wartości ΔΕ. Zasadę tę
ilustruje rysunek 10. Dokładność określania AE zależy od
dokładności przeliczenia odpowiednio dokładnych współrzęd

Okolice Elbląga. Mapa turystyczna.
1 : 125 000. PPWK, Warszawa 1977.

Opracowana w Państwowym Przed
siębiorstwie Wydawnictw Kartogra
ficznych mapa obejmuje teren na za
chodzie obramowany linią przebiegają
cą około 1,5 km na zachód od Nowego
Stawu w delcie Wisły, na wschodzie —
linią biegnącą około 5 km na wschód
od Braniewa, na południu — linią bieg
nącą około 5 km na południe od Pa
słęka, a więc w sumie obejmuje znacz
na część województwa elbląskiego.
Oprócz zwykłych oznaczeń na mapach
turystycznych PPWK (stacje benzyno
we, domy wycieczkowe itp.) specjal
nym znakiem i skrótem literowym
Poch. zaznaczono pochylnie na Kanale
Elbląskim (brak tego znaku w legen
dzie polsko-angielsko-niemiecko-szwedzkiej). Osobno też zaznaczono trasę
turystyczną Szlak Kopernikowski. Z
nazw krain fizjograficznych na mapie
umieszczono trzy: Nizina Warmińska,
Wzniesienie Elbląskie i Żuławy Wiśla
ne. Może warto było z Żuław wydzielić
(zamieścić też napis) Małe Żuławy Malborskie.

Na odwrocie mapy głównej znajduje
się plan Fromborka z oznaczeniem 14
obiektów istotnych z punktu widzenia
krajoznawczego. Rażą tu sformułowa
nia: Muzeum Μ. Kopernika, Pomnik Μ.
Kopernika; powinno być: Muzeum
(Pomnik) Mikołaja Kopernika albo po
prostu: Muzeum (Pomnik) Kopernika.
Umieszczony na odwrocie tekst in
formatora
turystycznego,
starannie
opracowany przez Franciszka Ma
muś z k ę (na podstawie materiałów
tego autora PPWK opracowało treść
turystyczną mapy), obejmuje 128 obiek
tów, głównie miejscowości i obiektów
wodnych. Najwięcej miejsca poświęco
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nych XYZ na współrzędne L, a, b. Przedstawioną zależność
dokładności można utrzymać w nomogramach przeliczenio
wych po odpowiednim rozbudowaniu ich. Przykładowo,
otrzymanie dokładności 0,01 wartości ΔΕ wymaga sporzą
dzania nomogramów kilkusetstronicowych. Ze względów
praktycznych oraz z uwagi na wymaganą dokładność ΔΕ,
celowe jest sporządzenie nomogramów pozwalających na
uzyskanie dokładności 0,1 ΔΕ. Wówczas objętość nomogra
mów ogranicza się do 21 stron.
LITERATURA
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no tu oczywiście Elblągowi, Malbor
kowi i Fromborkowi. Informację w ha
śle Dzierzgoń (rzeka, miasto Dzierzgoń
nie jest objęte mapą) Nazwa pruska
Sigun, Sigurne należy porawić na: prus.
Sirgun (nazwa ta pochodzi od wyrazu
prus. sirgis, to znaczy ogier).

Nazewnictwo na mapie. Na
leży zwrócić uwagę na to, że przygra
niczna wieś na Mierzei Wiślanej ma
tu urzędową nazwę Nowa Karczma, a
nie Piaski, przy której się upierają
niektóre instytucje; jeden z dopływów
Elbląga ma właściwą, urzędową nazwę
Kumiela, a dopływ Kumieli właściwą
nazwę Kumielka, a nie Dzikuska, Srebr
ny Potok, przy których to kopiach
nazw niemieckich (Wilde Hommel, Sil
berbach) upierają się niektórzy. Po
prawnie też podano na mapie nazwę
jeziora Druzno, a nie Drużno, którą
zawierają liczne publikacje.
W nazewnictwie jest jednak nieco
błędów. Zamiast urzędowej nazwy wsi
Kąty podano Kąty Rybackie. Nie wy
jaśniono użytkownikom mapy, co
znaczy przyjęte tutaj w odniesieniu do
niektórych obiektów podawanie dwu
nazw, na przykład Kamiennik Mały
plus w nawiasie Stoboje (ta druga to
nazewniczy dziwolog!).
Tak samo:
Stągnity (Stagniewo). Jeśli chodzi o
obiekt oznaczony na mapie jako Stąg
nity (Stagniewo), to w rzeczywistości
nie nazywa się on ani Stągnity, ani
Stagniewo, ale_— Stagnity. Rzeka uchodząca do Nogatu w Malborku ma
urzędową nazwę Malborska Młynówka;
mapa obok tej nazwy daje w nawiasie:
Kan. Juranda. Odwrotnie postąpiono w
odniesieniu do dwu rzek w dorzeczu
Elbląga: na pierwszym miejscu wy
mieniono nazwy nieurzędowe, a urzę
dowe dopiero na drugim miejscu w na
wiasie: Fiszewska (Wiska), Tina (Tejna),

choć w informatorze turystycznym na
odwrocie mapy w haśle Tina powie
dziano: nazywana też Tyną, Tują,
właściwa nazwa ustalona w 1958 r.
TEJNA (dodajmy, że Tyna to nazwa
uparcie używana przez administrację
wodną, Tuja zaś odnosi się do innej
rzeki, o której niżej). W haśle Fiszewka informator podaje: zwana również
Wiską. Wyjaśnijmy, że używana w
gwarze malborskiej nazwa Tina jest
adaptacja nazwy niem. Thiene, a naz
wa Fiszewka jest literacką adaptacją
nazwy niem. Fischau, tymczasem urzę
dowe nazwy Tejna i Wiska nawiązują
do dawnych pruskich nazw tych rzek
i tylko takich nazw należy używać w
stosunkach publicznych, a więc i na
mapach, natomiast o różnych nazwach
obocznych można mówić w tekście in
formatora turystycznego.
Na mapie i w informatorze jest naz
wa rzeczna Tuga. Nawiązuje ona do
niemieckiej nazwy tej rzeki: Tiege.
Tymczasem poprawną polską formą
jest Tuja, nawiązująca do dawnej naz
wy pruskiej, tak samo jak do dawnej
nazwy nawiązują urzędowe nazwy wsi
wzdłuż tej rzeki: Tuja (niem. Tiege),
Tujsk (niem. Tiegenort) i Tujce (niem.
Tiegenhagen); te nazwy miejscowe są
podane na mapie poprawnie, a więc z
j, a nie z g.
Na mapie górny bieg Tui ma nazwę
Święta. Należy więc zanaczyć, że Świę
ta jest urzędową nazwą całej rzeki (w
nazewnictwie urzędowym Tuja jest
tylko nazwą wsi, a nie rzeki).
Okładka mapy; są tu dwa ładne ry
sunki: na stronicy tytułowej — Basz
ta Kopernika we Fromborku, na stro
nicy lewej — baszta obronna z XIV
wieku w Tolkmicku.
Całość wydawnictwa estetyczna.
Zygmunt Brocki
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Działalność naukowo-badawcza Instytutu Geodezji i Kartografii w 19?) roku
1. Informacje
w 1917 r.

ogólne

o

kierunkach

działalności

IGiK

Instytut Geodezji i Kartografii w działalności podstawo
wej w 1977 r. koncentrował się głównie na rozwiązaniu
zadań stojących przed państwową służbą geodezyjną oraz
opracowywaniu szczególnie ważnych problemów wynikają
cych z potrzeb innych resortów. Działalność ta obejmowała
prace naukowo-badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe doty
czące w szczególności:
— realizacji decyzji nr 145/75 Prezydium Rządu w spra
wie wykorzystania zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych
Ziemi w zarządzaniu gospodarką narodową; wartość tych
prac w 1977 r. wynosiła 290∕o ogólnej wartości wykonywa
nych prac;
— koordynacji i realizacji problemów wynikających w
ramach współpracy służb geodezyjnych państw socjalistycz
nych; wartość tych prac w 1977 r. wynosiła 14% ogólnej
wartości wykonywanych prac;
— realizacji problemów węzłowych oraz resortowo-branżowych innych branż; wartość tych prac w 1977 r. wyno
siła 12% ogólnej wartości wykonywanych prac;
— realizacji problemu resortowego 101 „Rozwój metod
fotogrametrycznych i ich zastosowanie dla celów nietopograficznych w rożnych dziedzinach gospodarki narodowej”;
wartość tych prac w 1977 r. wynosiła 8% ogólnej wartości
wykonywanych prac.
Warto podkreślić, iż około 60% wartości prac było prze
znaczonych bezpośrednio dla GUGiK.
Na szczególne podkreślenie zasługuje ścisła kooperacja
Instytutu zarówno z innymi jednostkami naukowo-badaw
czymi jak i z przedsiębiorstwami geodezyjno-kartograficz
nymi, co umożliwiło podniesienie potziomu prac naukowych,
zbliżenie ich do potrzeb produkcji i sprawdzenie efektyw
ności tych prac bezpośrednio w produkcji.
Kooperacja IGiK z innymi jednostkami obejmowała w
1977 r. 27% ogólnej wartości prac Instytutu.
2. Najważniejsze rezultaty prac naukowo-badawczych uzy
skanych w 1977 r.

Spośród prac wykonanych przez IGiK należy wyróżnić:
— technologię dotyczącą systemu analitycznego opracowania fotogrametrycznych zdjęć naziemnych, która urno-·
żliwia rozwiązanie w sposób kompleksowy zadań fotogra
metrii naziemnej w zakresie pomiarów inżynierskich;
— metodę fotogrametrycznego badania stanów zbiorni
ków odpadów poflotacyjnych miedzi oraz terenów otacza
jących. Zakończeniem tej pracy będzie technologia badania
zbiorników poflotacyjnych, przydatna na innych budowa
nych i eksploatowanych obiektach tego rodzaju;
— technologię pomiaru dalmierzami elektromagnetycz
nymi DLS i badania prowadzące do legalizacji pierwszej
serii dalmierzy elektromagnetycznych Telemetr DLS oraz
udoskonalenie dalmierza seryjnie produkowanego przez PZO;
— pomiar krajowej bazy długościowej w Skrzeszewie
aparaturą Vaisala (Instytut jest czwartym ośrodkiem na
świecie, który wykonał taki pomiar);
— dwie technologie sporządzania mapy zasadniczej i do
starczenia danych dla ewidencji gruntów oraz dwie tech
nologie (w kooperacji z OPGK Katowice) dostarczenia da
nych numerycznych dla potrzeb mapy zasadniczej;

— wytyczne technologiczne do sporządzania map fotogra
ficznych terenów wysokogórskich przy zastosowaniu techniki
„ortoifoto”; ·
— Zmodennizcwane koncepcje i technologie zakładania
osnów realizacyjnych oraz tyczenia lokalizacyjnego, a także
nowe konstrukcje przyrządów opracowane w ramach tematu
„Optymalizacja sieci i metod pomiarów realizacyjnych”. Zo
stały wdrożone w praktyce dwie metody precyzyjnych po
miarów krótkich odcinków. Wyniki tematu zostały wyko
rzystane do opracowania instrukcji G-3 i jej części fakulta
tywnej;
— wstępną koncepcję zakładania osnów szczegółowych,
w której opracowaniu Instytut korzystał z osiągnięć placówek
produkcyjnych i naukowych. Wyniki pracy będą wykorzy
stane w instrukcji G-I ;
— uzyskanie dwu patentów w RFN i Szwajcarii dotyczą
cych budowy modelu holograficznego konwertera wielkości
liniowej na postać cyfrową;
— prototyp przetwornika do optycznej transformacji linio
wych podziałek na podziałki kątowe wraz z opracowaniem
zgłoszenia patentowego w Polsce, RFN, USA i Japonii;
— prototyp pantografu optycznego wraz z dokumentacją
konstrukcyjną i opisem technicznym;
— jednolity sysltem sporządzania map tematycznych do
miejscowego planowania przestrzennego, umożliwiający opty
malne wykorzystanie informacji o terenie w pracach studial
nych i projektowych;
— wytyczne redakcyjne dla map tematycznych przewi
dzianych do wykonania przez służbę geodezyjno-kartogra
ficzną pionu GUGiK. Praca będzie wykorzystana w instruk
cji K-3.
Osiągnięto też.znaczny postęp w pracach związanych z
wykorzystaniem teledetekcji dla planowania przestrzennego
i ochrony środowiska oraz dla gospodarki rolnej i leśnej.
3. Ważniejsze prace wdrożeniowe

W zakresie wdrożeń wyników prac naukowo-badawczych
w 1977 roku Instytut osiągnął dalszy postęp. W roku spra
wozdawczym zawarto i zrealizowano 19 umów wdrożenio
wych oraz sprzed∣ano 26 różnych technologii.
Do głównych osiągnięć Instytutu dotyczących prac, które
zostały w sposób masowy zastosowane w produkcji geode
zyjno-kartograficznej należy zaliczyć:
— konstrukcję oraz sposób stabilizowania ziemnego znaku
geodezyjnego wykonanego z tworzywa sztucznego. Praca ta
jest wdrażana we wszystkich przedsiębirstwach geodezyj
nych. Szacuje się, że efekt roα∙ny z zastosowania znaków
plastykowych wyniesie około 15 min zł;
— technologia pomiaru i !kontroli dalmierza elektroOptycznego produkcji polskiej typu DLS, praca wdrażana
w. 11 przedsiębiorstwach ma istotny wpływ na unowocześ
nienie pomiarów szczegółowych przy wykorzystaniu dalmie
rzy produkcji krajowej;
— technologie sporządzania map tras i obiektów prze
mysłowych metodami fotogrametrycznymi, które zostały za
stosowane w 10 przedsiębiorstwach;
— technika „ortofoto”, którą wdrożono w dwóch kolej
nych przedsiębiorstwach.
W . 1977 r. osiągnięto w Instytucie zasadniczą poprawę
rytmiczności wykonywania planowanych prac naukowo-ba
dawczych.
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Na podkreślenie zasługuje również osiągnięte skrócenie
cykli opracowania zadań naukowo-badawczych oraz zakoń
czenie w roku sprawozdawczym 20 z nich w formie na
dającej się do praktycznego wykorzystania.
4. Działalność Instytutu w zakresie
i działalność ogólnotechniczna

kształcenia

kadry

W zakresie kształcenia kadry istotnym dorobkiem w 1977
roku jest wszechstronne przygotowanie kadry OPOLiS,
poprzez kształcenie własne oraz w ośrodkach zagranicznych,
do eksploatowania linii technologicznej produkcji map te
matycznych i innych opracowań przy wykorzystaniu metod
teledetekcji.
Przygotowanie kadry dotyczyło zwłaszcza zastosowań tele
detekcji do:
— rozpoznawania i szacowania stopnia uszkodzeń drze
wostanów;
— prób rozpoznawania roślin zbożowych różnych geno
typów;
— oceny zasobów wodnych w Polsce;
— badania warunków termicznych podłoża wybranego
fragmentu miasta na przykładzie Warszawy.
W 1977 roku nadano w Instytucie trzy stopnie doktora
nauk technicznych.
W 1977 roku zorganizowano następujące seminaria nauko
we o zasięgu ogólnokrajowym:
‘— Specjalne zastosowania fotogrametrii
— II Krajowe Sympozjum Teledetekcji
— Zasady zakładania osnów szczegółowych
— Prezentacja infrastruktury technicznej na mapach te
matycznych
1— Opracowania kartograficzne IGiK dla potrzeb miejsco
wego planowania przestrzennego.
W ramach informacji naukowo-technicznej nastąpiła w
1977 roku intensyfikacja działalności popularyzatorskiej w
zakresie osiągnięć technicznych w skali krajowej i świato
wej. Szczególny nacisk został położony na popularyzację
zakończonych prac naukowo-badawczych oraz informacji z
zakresu wynalazczości pracowniczej.
Pracownicy Instytutu opublikowali 70 opracowań w pis
mach krajowych, z których znaczna część została zamiesz
czona w wydawnictwach Instytutu:

Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej
i Ekonomicznej Instytutu Geodezji i Kartografii, Warszawa,
ul. Jasna 2/4, pok. 504, tel. 26-42-21 wewn. 34

posiada

udziela

— kartoteki dokumentacyjne zawierające opisy
bibliograficzrfβ książek i wybranych artyku
łów ż czasopism krajowych i zagranicznych,
a także kartoteki: opisów patentowych, za
kończonych prac naukowo-badawczych i
sprawozdań z wyjazdów służbowych
— informacji na podstawie posiadanych mate
riałów

opracowuje — na zamówienia tematyczne zestawienia bi
bliograficzne literatury z zakresu geodezji,
kartografii i fotogrametrii

wykonuje

— kopie kserograficzne artykułów i książek
znajdujących się w Bibliotece IGiK

— Prace IGiK — 3 zeszyty (nr nr 1/55, 2/56, 3/57). W pu
blikacji tej zamieszczone były oryginalne prace naukowe,
a wśród nich doktorskie i habilitacyjne
— Biuletyn Informacyjny BOINTE — 6 zeszytów (nr nr
6/76 i 1—5/77)
— Informacja Bibliograficzna BOINTE — 12 zeszytów
(1—12/77). Zgodnie z decyzją prezesa Głównego Urzędu
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wydawnictwo od
1978 r. przyjęło nazwę „Przegląd Dokumentacyjny”
— Biuletyn IGiK w Przeglądzie Geodezyjnym — 6 nu
merów
— Ekspres-Informacja dla Kadry Kierowniczej — 8 nu
merów.

Pracownicy Instytutu opracowali i zaprezentowali na
konferencjach międzynarodowych siedem referatów a na
konferencjach krajowych 17 referatów.
W 1977 r. zorganizowano też 13 wystaw, obrazujących
możliwości i osiągnięcia naukowe i techniczne geodezji
i kartografii min.:
— wystawę prac geodezyjnych dla uczestników plenum
KC związanego z budownictwem;
— wystawę z okazji XVI Kongresu FIG;
— wystawę z okazji XVI Zjazdu Delegatów SGP;
— wystawę w PKiN w ramach „Krajowego przeglądu
planów przestrzennego rozwoju województw”,
— wystawę z okazji Sesji SGP z cyklu „Aktualne zagądnienia geodezji i kartografii”,
— wystawę z okazji VIII Dni Geodezji i Kartografii na
48 MTP.
Instytut intensyfikuje swoją działalność jako koordynator
badań naukowych do potrzeb produkcji geodezyjno-karto
graficznej. Podstawą koordynacji jest prognozowanie i pro
gramowanie rozwoju technik i badań naukowych, ustalanie
potrzeb produkcji geodezyjno-kartograficznej oraz bezpo
średnia współpraca z innymi jednostkami zaplecza nauko
wo-badawczego geodezji i kartografii. Na tym tle Instytut
propagował w zapleczu naukowo-badawczym właściwe pro
filowanie badań z punktu widzenia potrzeb produkcji geo
dezyjno-kartograficznej i współuczestniczył w realizacji kon
kretnych zadań wykonywanych przez wiele jednostek na
ukowych i produkcyjnych.

Biblioteka Instytutu Geodezji i Kartografii, Warszawa, ul.
Jasna 2/4, pok. 3a, tel. 26-42-22 wewn. 217

posiada

— księgozWór literatury polskiej i zagranicznej
z dziedziny geodezji, kartografii i fotogra
metrii liczący około 11 300 tomów oraz około
6800 tomów czasopism

prowadzi
»wymianę

— z bibliotekami i instytucjami naukowymi za
granicą oraz z krajowymi i zagranicznymi
uczelniami wyższymi

wypożycza — innym instytucjom zamawiane pozycje w ra
mach wypożyczeń międzybibliotecznych
Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czytelni w dni po
wszednie (oprócz sobót) w godz. 9.00—14.00.· Przeglądy no
wości odbywają się w poniedziałki i we wtorki w godz.
9.00-^14.00.

WOJCIECH JANUSZ

Metody precyzyjnego pomiaru
odległości poziomych i pionowych
Przy montażu dużych maszyn i urządzeń przemysłowych
oraz przy wyznaczaniu przemieszczeń i odkształceń zachodzi
potrzeba precyzyjnego pomiaru niedużych odległości pozio
mych i pionowych. Obok badań prowadzących do podwyż
szenia dokładności dalmierzy elektronicznych celowe jest
też poszukiwanie nowych sposobów pomiaru przy użyciu
dotychczas stosowanych przymiarów długości. W Instytucie
Oecdezji i Kartografii w Warszawie zostały opracowane ta
kie sposoby, oparte na wykorzystaniu standardowych łat
do niwelacji precyzyjnej1).
Precyzyjne pomiary odległości poziomych

Metodę pomiaru odległości poziomych przy użyciu łat do
niwelacji precyzyjnej opracowano w trzech wariantach:
1) z wykorzystaniem teodolitu zaopatrzonego w płytkę
równoległościenną na lunecie;
2) z wykorzystaniem pionownika optycznego zaopatrzone
go w płytkę równoległościenną;
') Metody zostały opracowane przez zespół w składzie: doc. W.
janusz, inż. R. Ostrowski, inż. Z. Zykubek.

3) z wykorzystaniem tachimetru BRT 006 firmy Zeiss.
Trzeci wariant okazał się w wyniku przeprowadzonych
badań najkorzystniejszy.
W celu zmierzenia odległości AB należy zgodnie z ry
sunkiem 1 wykonać następujące czynności:
1) ustawić tachimetr BRT tak, aby jego liniał był równo
legły do AB, zaś pryzmat ruchomy znajdował się nad punk
tem A, nacelować ruchomym pryzmatem na punkt A i wy
konać odczyt na liniale (rys. la);
2) ułożyć wzdłuż AB łatę tak, aby jej początek znalazł
się w pobliżu punktu A, a kierunek wzrostu odczytów był
odwrotny w stosunku do kierunku wzrostu odczytów na
liniale BRT, nacelować ruchomym pryzmatem na najbliż
szą kreskę podziału łaty i wykonać odczyt (rys. Ib);
3) przestawić tachimetr BRT w pobliże końca łaty tak,
aby jego liniał był równoległy do AB i wykonać na liniale
odczyt odpowiadający nacelowaniu pryzmatem ruchomym
na najbliższą kreskę łaty (rys. lc);
4) przełożyć łatę wzdłuż odcinka AB tak, aby w polu
widzenia pryzmatu BRT znalazł się początkowy odcinek
podziału, nacelować ruchomym pryzmatem na najbliższą
kreskę i wykonać odczyt (rys. Id).
Dalsze czynności polegają na kolejnym przestawieniu
BRT i łaty wzdłuż mierzonego odcinka AB i wykonywaniu
wyżej omówionych odczytów aż do ustawienia BRT nad
punktem B, nacelowania na ten punkt ruchomym pryz
matem i wykonania odczytu (rys. le).
Na rysunku. 2 pokazano precyzyjny pomiar odległości
przy użyciu łaty i BRT. Sposób dokonywania odczytów na
łacie i na liniale BRT ilustruje schematyczny rysunek 3,
zaś tablica 1 zawiera przykład zapisu odczytów pokazanych
na rysunku 3 i przykład obliczenia odległości AB.
Omówiona metoda została po raz pierwszy zastosowana
do precyzyjnego pomiaru liniowych odkształceń fundamen
tu w okresie wiązania betonu. Osiągnięto dokładność po
miaru 0,1 mm przy pomiarze długości rzędu 10 m, 0,2 mm
przy pomiarze długości rzędu 25 m i 0,3 mm przy pomiarze
długości rzędu 50 m. Dwukrotny pomiar długości 15 m
trwa około 1 godziny.

·)

*----------------------------------- ·«<...
Rys. ɪ

Rys. 2

Rys. 3

Tablica 1. Dziennik pomiaru odległości łatami do niwelacji precyzyjnej 1 BRT 006

b/

y^π<'7∕λ
I

Rys. 4. Oznaczenia: 1 — reper czołowy, 2 — reper składany w po
zycji złożonej, 3 — reper składany w pozycji rozłożonej, 4 — wspor
nik mikron Iwe la tora, 5 — mikroniwelator, 6 — niwelator, 7 — ła
ta niwelacyjna

Rys. 5

Zgodnie z rysunkiem różnice wysokości ħ1-2> h4-5 mierzone
są w znany sposób niwelatorem precyzyjnym, natomiast
różnice wysokości h2-3, ⅛3-4 w ciasnym szybie mierzy się
Riikroniwelatorem 5 przytwierdzonym do wsporników· 4 zaStabilizowanych w ścianie. Repery 3, 4 są składane, dzięki'
czemu łatę można ustawiać wzdłuż linii pionowej.
Mikroniwelator zaopatrzony jest w mikroskop przesuwa
ny pionowo. Odczyty wykonuje się celując na obie krawę-

Precyzyjne pomiary odległości pionowych

Często zachodzi potrzeba pomiaru ciągu niwelacji precy
zyjnej> którego pewien odcinek jest trudny do zmierzenia
niwelatorem z uwagi na ograniczone miejsce (krótkie od
ległości celowania). Występuje to zwłaszcza w szybach pio
nowych, klatkach schodowych i głębokich wykopach. Do
pomiaru różnic wysokości w szybach pionowych i innych

Tablica 2. Dziennik pomiaru różnic wysokości niwelatorem i Inikroniwelatorem
Odczyty
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wstecz

Rρ. 1

I

----- w przód

8

5

2

9

1

4

3

0

2

Uwagi

przód

1

7

niwelator

1

M — d(N)

5

6

3

2

7

7

M —g

4

1

1

1

2»

8

6

1

2

8

4

3

4

6

0

6

9

3

0

7

1

8

5

Ł

Rp- 4

8

W

8

2

L

Rp. 3
III

2

Rp. 2. M — d(N)
M— g

Rp. 3

•

wstecz

Ł

Rp- 2

II

Odczyt
z

8

5

M — d(N)
M — g

0

1

mikroniwelator

8

mikroniwelator

•

IV

5

Ł

Rρ∙ 4
Rp 5

8

2

7

3

M — d(N)

9

3

6

niwelator

M— g
2

Ł

M — d(N)

1

0

4

5

6

4

6

6

2

5

1

8

1

4

2

0

4

6

5

7

1

0

2

3

2

6

mm

2

5

1

rI

M — g

ciasnych miejscach wewnątrz budowli stosowano dotychczas
taśmy lub druty z nakładanymi łatkami. Niedogodnością ta
kiego sposobu pomiaru jest zbyt mała dokładność oraz nie
jednolitość postępowania wynikająca zwłaszcza z koniecz
ności odrębnego komparowania taśm i drutów, które jak
wiadomo, odbywa się w pozycji poziomej, pomimo iż po
miar wykonuje się przy pionowym zawieszeniu.
Opracowano sposób, w którym do pomiaru w ciasnych
pomieszczeniach stosuje się łaty do niwelacji precyzyjnej
i specjalny przyrząd — mikroniwelator zamiast niwelatora
precyzyjnego.
Na rysunku 4 pokazano schematycznie pomiar różnicy
wysokości h przy użyciu niwelatora i mikroniwelatora.

dzie kreski podziału łaty i odczytując wysokość położenia
mikroskopu z dokładnością 0,01 mm. Przy użyciu mikroni
welatora można mierzyć różnice wysokości kilka razy do
kładniej niż przy użyciu niwelatora precyzyjnego.
Mikroniwelator ustawiony na stanowisku pomiarowym
pokazano na rysunku 5. Tablica 2 zawiera przykład zapisu
i obliczenia różnicy wysokości h odpowiadającej schema
tycznemu rysunkowi 4.
Omówiona metoda została zastosowana po raz pierwszy
do precyzyjnego pomiaru liniowych odkształceń słupów
konstrukcji żelbetowej pod wpływem wzrastającego obcią
żenia.
Obszerniejsze i bardziej szczegółowe omówienie przedsta
wionych tu metod nastąpi w wydawnictwie Prace IGiK.

KACZYŃSKI R.: Collecting Scanner Information about the Area from
Board a Plane. Pιrz. Geoid. Vol. 50: 1978 No 3 ∣p. 70
The author tells about the manner of taking pictures with a scanner and the
geometry of such a picture together with its deformations. He also gives some
technical data about scanners and data for this kind of work executed in Po
land.

GLAZEK Cz.: Second Session of the Council of African Cartographic
Association in Algiers in 1977. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 3 p. 73
The article presents the main data concerning the African Cartographic Associa
tion as well as the description of the debates at the second session of the
Council of this association, which was held in Algiers, in November, 1977. We
also find here the text of the ten resolutions accepted at the session.

FROLOW J.N.. SOŁOWIOW E.A.: Question of Assuring Geodetic Ser
vice in Building Engineering Constructions. Prz. Geod. Vol. 50: 1978
No 3 p. 75
The article gives information about surveying in building. Methods of establishɪng nets are presented here and marking of surveying, data in open areas.
The article also discusses the problem of accuracy of surveying and describes
the equipment used in the given case.

STELMACH Μ., STĘSLICKI J.: Statistic Estimation of Cost and Work
Output in Remembrement. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 3 p. 76
The authors present a suggestion of preparing an initial estimate for remem
brement with o much higher accuracy than up till now. A more strict calcu
lation of cost is important for planning the work of remembrement executed
by geodetic enterprises.

PIETRYCH j.: Surveying Problems in Communes — a voice in the
discussion. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 3 p. 80
The author presents the organisation and scope of activity of the surveying
service in a commune e.g. the commune Wiśniew in the voivodeship of Siedlce.
He gives full particulars about the function and activity of a communal surveyor
a∏d describes the difficulties he meets in his work. The author tells about the
Possibilities of improving the conditions of work of a communal surveyor.

TYMOWSKI St.J.: 7th Instructiou Conference on the Subject of Infor
matics in Geodesy and Cartography. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 3 p. 81
ɪt Is a report from the debates of the 7th instruction conference on the subject
Ot informatics in geodesy and cartography. There is a list of papers read at the
onference with a short summary of their subjects. The articles gives the prinCipal data concerning the minicomputer system Geo-20.

OPACKI W.: Activity of Scientific Clubs at the Department of Geodesy
and Rural Management of the Academy of Agriculture and Technics

at Olsztyn. Pτz. Geod. Vol. 50: 1978 No 3 p. 82

The author tells about the 15th national seminary of scientific geodesv clubs
He11Li= f⅛y 'thɑ subject ot me most important papers read at the seminary,
clubs durings Studie1S0rk carried on at summer camps, and the activity of the

NiebYLSKI J.: Work of the Regional Surveying-Cartographic Enter

prise in Szczecin Concerning Ship Metrology. Prz. Geod. Vol. 50: 1978

indn..uthcS in^icate≡ the range and character of surveying work in shipbuilding
Industry. He describes the equipment and the methods used for tɪies nurnose
ɪn thIe.hPts t∏e CrfUfhe °i exPerimental research, the organisation of surveying
n the shipyard and the cooperation with scientific instituions.
i t

BąkowsKI Z.: A Certain Way of Presenting and Characterizing Incli
nations in Exammmg Displacements. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 3 p.86
OrleSunrevinea mark«1 ⅛
* r4hβ interPretatiOn of comportment of building objects
vertical ɛ/iiɪjɪ? *J ιarks it is necessary to determine not only horizontal and
research
pacements. but also inclinations. He gives examples and results of

KACZYŃSKI R.: Scanner collection d’information au sujet du terrain
prise du bord d’un avion. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 3 p. 70
L’auteur présente le moyen de prise des images par scanner et la géométrie
de cette image avec ses déformations. Il fourni certaines données techniques
au sujet des scanners et des données au sujet des travaux de ce genre execu
tes en Pologne.

GŁAZEK Cz.: Seconde session du Conseil de l’Association Cartogra
phique Africaine à Alger en 1977. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 3 p.
73
L’article présente les données principales au sujet de l’Association Cartogra
phique Africaine et une description des débats à la seconde session du Conseil
de cet association, tenue à Alger en novembre, 1977. Nous y trouvons aussi le
texte de dix résolutions prises pendant la session.

FROLOW J.N., SOŁOWIOW E.A.: Question de fonctionnement du servi
ce géodésique pendant la construction des objets du génie. Prz. Geod.
Vol. 50: 1978 No 3 p. 75
Dans cet article on trouve des informations au sujet du service géodésique pour
la construction. On présente les methodes d’établissement des réseaux géodésiques et de la démarcation des données géodésiques dans le terrain. On parle
aussi de la précision des travaux géodésiques et de l’équipement necessaire
pour ce genre des travaux.

STELMACH Μ., STĘŚLICKI J.: Estimation statistique des frais et dé
pense de travail pendant le remembrement. Prz. Good. Vol 50’ 1978
No 3 p. 76
Les autheurs présentent une proposition de préparer un devis préliminaire
pour le remembrement avec beaucoup plus de précision que jusqu’à présent.
Un plus stricte devis est très important pour les plans des travaux du remem
brement executes par les entreprises géodésiques.

PIETRYCH J.: Problèmes géodésiques dans les communes — une voix
dans la discussion. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 Nô 3 p. 80
L'auteur présente l’organisation et la sphère d’activité
dans une commune p.e. la commune Wiśniew dans la
donne tous les détails des fonctions et activité d’un
décris les difficultés qu’il rencontre dans l’exécution de
présente aussi quelles sont les possibilité d’amélioration
vail d’un géomètre communal.

du service géodésique
voïvodie de Siedlce. Il
géomètre communal et
ces fonctions. L’auteur
des conditions du tra

TYMOWSKI St.J.: VlI-mc conférence d’instruction au sujet d’informa
tique dans la géodésie et la cartographie. Prz. Geoid. Vol. 50: 1978 No 3
p. 81
C’est un rapport des débats de la VlI-me conférence d’instruction au sujet
d'informatique dans la géodésie et la cartographie. Il y a une liste des rapports
lus pendant la conférence et un bref compte-rendu de leurs sujets. L’article
fourni les données principales pour le système minicomputer Geo-20.

OPACKI W.: Activité des cercles scientifiques au département de géo
désie et aménagement rural de TAcademie d’Agriculturc et Technique
à Olsztyn. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 3 p. 82
L'auteur parle du XV-me séminaire national des cercles scientifiques de géodé
siens et donne un résumé des plus importants rapports lus pendant le sémi
naire. Il décrit le travail des comps d’eté et l’activité des cercles pendant les
etudes.

NieBYLSKI J.: Travux dc TEntrcprise Géodésique et Cartographique
Régionale ä Szczecin au sujet de métrologie de navire. Prz. Geod. Vol.
50: 1978 No 3 p. 84
L’auteur indique l’étendue et le caractère des travaux géodésiques de l’industrie
de construction de navires. Il décrit l’équipement et les méthodes employées
dans ce-but. Il présente le coure des recherches experimentales, !’organisation
des travaux de mesurage dans les docks et la coopération avec les Institutions
scientifiques.

BĄKOWSKI Z.: Un moyen de présenter et caractériser les inclinations
dans Texamen des déplacements. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 3 p. 86
L’auteur dit que pour !’interpretation du comportement des objets de constru
ction ou des signes géodésiques il faut déterminer non seulement le déplace
ment horizontal et vertical mais aussi les inclinations. Il donne des exemples
et les résultats des recherches.

Geodetickÿ a Kartografickÿ Obzor
Nr 9 — wrzesień 1975 r.: P. Polo m-

s k y — Określanie przesunięć metodą
trygonometryczną z pomierzonych ką
tów i odległości. — B. Mandys —
Racjonalizacja opracowania zdjęć z za
stosowaniem fotogrametrii analitycz
nej. — Z. Souczek — Pomiary
aktualizacyjne za pomocą Geodimetru
AGA 100. — V. Czejka — Optycz
ne Hiikrobarometry w praktyce geo
dezyjnej. — Μ. Hauf — Dalmierze
elektrooptyczne (cd).
Nr 10 — październik 1975r.: F. Cha
ra m z a — Identyfikacja błędnego
punktu określeniem klucza transfor
macji przez prawdopodobieństwo lub
przez affiniczne przekształcenia na pła

szczyźnie. — J. Pravda — Odtwo
rzenie, zobrazowanie i interpretacja w
kartografii. — B. Bartnik, Z. Han u s z — Mikrofilmowanie map wielkoskalowych. — Μ. Hauf — Dalmie
rze elektrooptyczne (cd.). — R. Suro
wa t k a — Pomiar ekscentryczny
świetlnym dalmierzem EOK 2000.
Nr 11 — listopad 1975 r.: J. Vond r a k — Cirkumzenital (narzędzie zenitalne okołobiegunowe — tłum). —
wkład czechosłowacki do geodezyjnej
astronomii. — L. Po znicz e k — Dro
gi zastosowania mikrografii w resor
cie Słowackiego Zarządu Geodezji i
Kartografii. — J. Szima — Anali
tyczne fotogrametryczne określanie ga
barytów i kształtu cylindrycznych
rezerwuarów o dużej objętości. — V.

Fuczik — Nowe elementy zasad pre
miowania i ich związek z racjonaliza
cją robót oraz z wynagrodzeniem za
pracę (RPMS).
Nr 12 — grudzień 1975 r.: F. H ru
ne k — Geodezja z pomocą krajom
rozwijającym się. — L. Hradilek,
A. Lonlova — Nowe wzory na pro
ste i odwrotne zadania geodezyjne. —
J. Krcho — Automatyzacja projek
towania sieci triangulacyjnej z punk
tów sieci geodezyjnej jako składowa
część w pełni zautomatyzowanego opracowania map — I. Hauf — O
wcięciach liniowych.

Mgr inż. Władysław Barański

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
- — Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 15
sierpnia 1977 r. w sprawie określenia rodzajów spraw na
leżących do administracji państwowej, które z upoważnie
nia terenowych organów administracji państwowej mogą
załatwiać kierownicy terenowych zjednoczeń, przedsię
biorstw, zakładów i instytucji (Dz. U. nr 27, poz. 115).

W zakresie geodezji i kartografii określono sprawy, któ
re z upoważnienia terenowych organów administracji pań
stwowej stopnia wojewódzkiego i podstawowego mogą za
łatwiać kierownicy wojewódzkich biur geodezji i karto
grafii oraz geodeci miejscy. Straciło moc rozporządzenie
Prezesa RM z dnia 1 X 1974 r. (Dz. U. nr 36, paz. 214).
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września
1977 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół

wyższych (Dz. U. nr 29, poz. 126).
Rozporządzenie dotyczy stypendiów zwyczajnych, stypen
diów fundowanych przez zakłady pracy, zasiłków. Traci
moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1973 r.
w tej sprawie (Dz. U. z 1974 r. nr 37, poz. 228).

— Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 8 Iipca 1977 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności
za czas podróży służbowych na obszarze kraju (MP nr 19,

Poz. 105)
„Zmiana dotyczy uchwały nr 90 Rady Ministrów z dnia
27 kwietnia 1974 r. w tej sprawτie (MP nr 22, poz. 127).

Zarządzenie ministra Finansów z dnia 27 Iipca 1977 r.
w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od
podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów
uzyskania niektórych wynagrodzeń (MP nr 20, poz. 109).

Koszty uzyskania wynagrodzenia z tyułu umowy o dzieło
lub zlecenia wynoszą 20·/·.
— Zarządzenie nr 49 prezesa Rady Ministrów z dnia
16 sierpnia 1977 r. w sprawie usprawnienia organizacji
Pt-aey kierowników naczelnych, centralnych i terenowych
organów administracji oraz kierowników jednostek gospo
darczych i instytucji (MP nr 21, pαz. 111).

Narady, konferencje i inne zebrania z udziałem minijlrwy, Podsekretarzy stanu, wojewodów i wicewojewodów,
Jrektorow zjednoczeń, instytutów naukowo-badawczych,
Przedsiębiorstw i kierowników innych zakładów pracy
°gą być organizowane tylko w poniedziałki i czwartki.

We wtorki, środy, piątki i soboty nie należy organizować
kursokonferencji. Traci moc zarządzenie nr 9 prezesa RM
z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie przedmiotowej (MP nr 9,
poz. 64).
— Uchwała nr 134 Rady Ministrów z dnia 7 września
1977 r. w sprawie zasad przygotowywania i uruchamiania
produkcji nowych i zmodernizowanych wyrobów przemysło
wych (MP nr 23, pɔz. 119).

Traci moc uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 5 maja
1967 r. w tej sprawie (MP nr 29, poz. 136).
— Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 9 września
1977 r. w sprawie jednolitych zasad kwalifikacji jakości
i oznaczenia wyrobów (MP nr 23, poz. 120).

Ustanawia się państwowe znaki jakości Q i 1. Pozostałe
wyroby wytwarza się Zgcxinie z normami państwowymi lub
innymi szczególnymi przepisami.
— Regulamin wypłat zasiłków pieniężnych dla członków
związków zawodowych w przypadku urodzin dziecka i
określonych wypadkach losowych — z dnia 6 kwietnia
1977 r. (Biuletyn CRZZ nr 5, poz. 33).
— Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar
z dnia 26 kwietnia 1977 r. w sprawie ogłoszenia zarządze
nia dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii o zatwier
dzeniu typu węgielnie dwupryzmatycznych (Dz. Norm i Miar

nr 10, poz. 31).
Zatwierdzono typ węgielnie dwupryzmatycznych o znaku
fabrycznym WPZ, wytwarzanych przez Polskie Zakłady
Optyczne.
— Zarządzenie nr 4 prezesa GUGiK z dnia 7 Iipca
w sprawie wprowadzenia jednolitej nomenklatury
geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych
przedsiębiorstwa geodezyjno-kartograficzne Głównego
du Geodezji i Kartografii i wojewódzkich organów
nistracji państwowej.

1977 r.
robót
przez
Urzę
admi

Zarządzenie dotyczy nomenklatury przy programowaniu,
planowaniu, sprawozdawczości i analizach ekonomicznych
z zakresu produkcji geodezyjno-kartograficznej. Straciło
moc zarządzenie nr 10 prezesa GUGiK z dnia 11 czerwca
1974 r. w sprawie przedmiotowej.
Zebrał i opracował: mgr inż. Andrzej Zglinski

Cena zł 25.—
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TYMOWSKI St. J.: Rozmowa z drem Arnoldem Semadenim, dyrekto
rem naczelnym firmy Wild-Hecrbrugg SA. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 4 s.
105
Dr Arnold Semadeni, dyrektor naczelny zakładów Wild-Heerbrugg SA, w roz
mowie z mgrem inż. Stanisławem Januszem Tymowskim podał podstawowe wia
domości o produkcji tych zakładów, o pracy wydziału badań i rozwoju, a także o
szkoleniu pracowników firmy oraz użytkowników jej wyrobów. Omówił również
zagadnienia serwisu świadczonego przez firmę w dziedzinie instruktażu, konser
wacji i napraw.

,

ŻAK Μ.: Podstawy organizacyjne kompleksowego urządzania gruntów.
Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 4 s. 107
Autor podejmuje próbę przedstawienia całokształtu działalności przy urządzaniu
wsi, dzieląc tę działalność na: poznanie stanu istniejącego, organizację gospo
darki, planowanie przestrzenne i urządzanie gruntów. W artykule omówiono ob
szerniej zagadnienia kompleksowego urządzania gruntów.

SKŁODOWSKI P., SZAFRANEK a.: Ewidencja i Chatakterystyka nie
użytków na terenach wiejskich. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 4 s. 110
Autorzy zwracają uwagę na konieczność inwentaryzacji danych odnośnie do nie
użytków na terenach wiejskich, a także na potrzebę przeprowadzenia oceny
przydatności tych danych do prac urządzeniowo-rolnych i rekultywacji terenów
zdewastowanych. Podają wyniki badań terenowych w dwu wybranych gminach.

JOzeFACIUK Cz.: Rozpoznanie erozji do celów urządzeniowo-rolnych.
Część I — Charakterystyka erozji gleb. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 4s. 112
Omówiono zjawisko erozji, przedstawiono jej szczegółowy podział, podano rów
nież dane odnośnie do występowania erozji na ziemiach polskich. Omówiono
przyrodnicze i gospodarcze czynniki nasilenia erozji.

BROKMAN L.: Rozwój kartografii tematycznej kraju. Prz. Geod. R. 50:
1978 nr 4 s. 116
Autor, omawiając rozwój kartografii tematycznej w Polsce, rozpatrzył następu
jące zagadnienia: zapotrzebowanie na mapy tematyczne, dotychczasowe kierun
ki rozwoju kartografii tematycznej, rozwój bazy technologicznej w kartografii,
kształcenie kadry, informacja W' kartografii, metody prac redakcyjnych i roz
wój technologii.

JANKIEWICZ T.: Metoda wyznaczania wysokości znaków zanurzania
na statkach. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 4 s. 120
Omówiono metodę stosowaną dotychczas do wyznaczania wysokości znaków za
nurzania na statkach. Podano opis nowego przyrządu skonstruowanego do tego
celu oraz metodę pomiaru tym przyrządem. Wykazano wyższość nowej metody.

GRABOWSKI R.: Dokładność obliczania objętości mas ziemnych z wy
korzystaniem niwelacji siatkowej. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 4 s. 122.
Podano wzory do obliczania objętości mas ziemnych. Omówiono wpływy do
kładności niwelacji siatkowej oraz ukształtowania terenu na błąd wyznaczenia
objętości mas ziemnych. Przeanalizowano również dokładność niwelacji siatko
wej zagęszczonej.

FLOREK R.: Fotogrametria w różnych dziedzinach gospodarki. Prz.
Geod. R. 50: 1978 nr 4 s. 126
W artykule przedstawiono przebieg obrad ogólnopolskiego s-minarium poświę
conego zastosowaniom fotogrametrii do celów Jifetopograticznych. Podano tytuły
wygłoszonych referatów, przebieg dyskusji oraz teksty wniosków przyjętych
przez uczestników seminarium.

CZOCHANSKI Μ.: Pomoc dydaktyczna do nauki wcięć stolikowych. Prz.
Geod. R. 50: 1978 nr 4 s. 128
Opisano pomoc dydaktyczną, wykonaną jako pracę dyplomową uczniów techni
kum, do nauki wcięć stolikowych. Opisano przydatność tej pomocy w procesie
nauczania oraz przy ocenie umiejętności uczniów.

TŁIMOBCKM Ct. μ.: MHTepBbio y «p τexn. nayκ Ap>iojibna CeMafleHii.
Prz. Geod. Γ. 50: 1978 Ns 4 cτp. 105
Hoκτop ApHOflbfl CeMafleHM1 TjiaBHbiil fl∏peκτop πpefl∏pκHTMH Bnflfafl
Γep6ypr b MHTepBbip flaH0M Mrp mhjk. CτaHMCΛaBy HHymy TbiMOBCKOMy
nepefla« ocuoBiibie CBefleHMH o πp0M3B0flcτBe 3τoro πpefl∏pMHτ∏H, 06
MCCfleflOBaHMK> M pa3BMTMK>, O ΠOflΓOTOBKe pa6θTaK>IHMX Ha ∏pefl∏pMHTMM1
a τaκjκe ∏0Jib3yκ>mnxcH ero m3Acjimhmm. O6cyflMΛ Bθ∏pocbi cepBMca BefleHHθro πpefl∏pMHTMeM b o6flacτM MHCTpyKTMpOBaHMH1 KOHcepąaflMM
μ peM0Hτa.

IKAK Μ. OpraHiisauiiOHHbie ochobbi κθM∏jιeκcHθτo 3eMJieycτpoiicτBa.
PrZ. Geod. Γ. 50: 1978 Ns 4 cτp. 107

Abtop

∏biτaeτca πpeflcτaBMTb ∏0flHyκ> fleπτeflbHθcτb 3eMJieycτpoiicτBa
AepeBHM1 pa3fleΛHH aτy fleaτejibHθcτb Ha: M3yπeHMe MMeiomeMCH o6cτaHOBKM1 opraHM3aιjMM xo3HMCTBa, πpocτpaHCτβeHHoe nflaHMpOBäHMe μ ɜeMeflbHoe ycτpoMCTBθ. B cτaτbe o6himpho o6cyjκflaκ>τcH Bθ∏pocbi kom∏fleκcHoro 3eMjιeycτpoMCTBa.

CKHOflOBCKM IL1 IHAΦPAH3K À.: Yπeτ h xapaκτepπcτnκa 6pocoBθ>i
3cmλm b CenbCKMX paiioHax. Prz. Geod. Γ. 50: 1978 Ns 4 cτp. 110
ABTOpbI θ6pamaκ>τ BHMMaHMe Ha HeθδXOflMMOCTb MHBeHTapM3MpθBaHMH
AaHHbix OTHOCMTeflbHO 6pocoBOM 3eMflM b CeflbCKMX pañoHax, a τaκjκe
na τpe6θBaHMe πepeBefleHMH OijeHKM ∏pmγoahoctm 3tmx flaHHbix κ ɜeMfleyCTpOMCTBeHHbiM paδoτaM μ peκyππpoBaHMK> flerpaflnp0BaHH0M πohBbI. ∏θflaκ>τ MTOΓM MCCJieflOBaHMM Ha MeCTHOCTM ∏pθBefleHHbie B flByX
M36paHHbIX TMMHaX.

fO3EΦAIJIOK H.: Pacπo3HaιiMe 3po3∏n
JiH. Prz. Geod. Γ. 50: 1978 Ns 4 cτp. 112

ajih

3eMJieycτpoiicτBeHHbix ue-

Q6cyjκfleH0 HBJieiiMe apo3MM, πpeflcτaBJieHθ ee noflpoôHbiM pa3flejι1 ∏o^
flaHo τaκjκe flaHHbie no Bbicτy∏JieHMK> apo3MM Ha πojibcκMx 3eMJiHX. 06CyjKfleHO ecτecτBeιiHbie μ xθ3HMCTBeHHbie φaκτopκι IianpHJKeHMH spo3MM.

BPOKMAH JI.: Pa3BHτιιe τeMaτMHecκoM κapτorpaφnπ cτpaHbi. Prz. Geod.
Γ. 50: 1978 Ns 4 cτp. 116
Abtop o6cyjκflaeτ pa3B∏τπe τeMaτM∏ecκθM κapτorpaφMM b ∏0Jibme1
paccMaτpMβaeτ CJieflyiomiie Bonpocbi: τpe6oB3HMe Ha τeMaτMHecκne κapTbi1 cyιnecτByκ∏UMe flo cmx nop πj∙tm pa3BMTMH τeMaτ∏Hecκoil κapτorpaφMM, πoflroτoBκa κaflpoB1 pa3BMτne τexHθJiorMHecκθM 6a3bi ajih κaρτorpaφMM1 MHφopMa∏MH b κapτoτpaφ∏M1 Meτθflbi peflaκ∏M0HHbix pa6oτ
M pa3BMTMe TeXH0JI0ΓMM.

HHKEBMtI T.: Meτofl OnpefleneHMH bmcothoto o6o3Ha
*ieHMH
Ha cyflHax. Prz. Geod. Γ. 50: 1978 Ns 4 cτp. 120

πorpyjκcιiMM

O6cyjκfleH0 npMMeH∏eMbix «o cmx nop Meτofl OnpeflejieHMH BbicoTHoro
o6θ3Ha∏eHMH πorpyικeHMM Ha cyflHax. OnncaHo HOBbiil πpn6op ckohCTpyMpoBaHHbiil ajih 3tmx M3MepeHMil1 a τaκjκe Meτofl M3MepeHM½. PflBefleHO πpeMMyιμecτBθ hoboγo MeTOfla.

ΓPABOBCKU P.: Tohhoctb BbiHMCJieHMH oδ,beMa 3βMHbix Macc c npiiMeHeHMeM ceτκ0B0M HMBeJIMpOBKH. Prz. Geod. Γ. 50: 1978 Ns 4 cτp. 122
∏0flaH0 φopMyjibi BbiHMCJieHMH 06∙beMa 3eMHbix Macc. O6cy>κflCH0 bjimHHMe TOHHOCTM ceτκ0B0M HMBejiMpOBKM μ cτpyκτypbi pej½εφa Ha Π0rpemHOCTb OnpefleJieHMH 06'beMa 3eMHbix Macc/ IIepeBefleHO aHaJiM3 tohhoCtm CrymeHMH ceτκθBθii HMBeJinpoBKM.

ΦJlEPEK P.: ΦoτoτpaMMeτpιiH b pa3Hbix oτpacjιπx 3kohomhkm. Prz.
Geod. T. 50: 1978 Ns 4 cτp. 126
B cτaτbe πpeflcτaBjιeHo xofl 3acefla∏MH CeMMHapa no Bonpocy npMMeHeHMH φoτorpaMMeτpMM κ HeτoπoτpaφMHecκMM nejiHM. IIoflaHo 3arjιaBMH
πpθM3HeceHHbix AOKJiaflOB1 xofl flMCκyccMM1 a τaκικe coflepjκaH∏e npefljiojk^hmü πpMHHTbix yπacτHMκaMM ceMMHapa.

HOXAHbCKM Μ.: AnflaKTMHecKaa πomoh∏.
ceπκH. Prz. Geod. Γ. 50: 1978 Ne 4 cτp. 128

k

M3yHeHiικ> MeH3yjibii0H 3a-

OnMCano AMflaKTMHecKyio ∏0M0∏jb MC∏0JiHeHHvκ) κaκ flM∏flθMHyιo paôoτy flo M3yπeHMH MeH3yjibH0il cτ>eMKM. OnncaHO πpMτoAnocτb stom noMOiHH bo BpeMH o6yπeHMH1 a τaκjκe πpπ oiieiiKe 3iιaHMii yπeHMK0B,

geodezji,

fotogrametrii

i

kartografii
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Rozmowa z drem Arnoldem Semadenim, dyrektorem naczelnym Iiimy Wild-Heerbrugg SA
Chyba nic ma w święcie geodety, który nie zna instru
mentów firmy Wiid-Heerbrugg SA w Szwajcarii. Co mógł
by Pan, jako dyrektor naczelny tej firmy, powiedzieć o niej
czytelnikom polskiego czasopisma geodezyjnego?

Utarło się przekonanie, że firma powszechnie znana
powinna być bardzo stara. Jednakże zakłady Wild-Heerbrugg SA uzyskały światowe znaczenie w stosunkowo krót
kim czasie, gdyż założono je w 1921 roku, a eksport wy
robów rozpoczęły w 1926 roku. Obecnie jest to największy
w Europie zachodniej zakład przemysłowy, wytwarzający
instrumenty geodezyjne i fotogrametryczne. Firma Wilda ma
swoje zakłady w miejscowościach Heerbrugg, Rebstein i
Oberriet w Szwajcarii, a ponadto zakłady współpracujące
na obszarze Austrii i NRF oraz w Singapurze. Firma zatrunia ponad 4000 pracowników o bardzo wysokich kwalifika
cjach, przy czym dwie trzecie tej liczby pracuje w bezpo
średniej produkcji, czwarta część jest zatrudniona na całym
świecie w sprzedaży, serwisie i naprawach, a około 100∕o w
wydziale badań i rozwoju. Wartość rocznej produkcji wyno
si ponad 230 milionów franków szwajcarskich, przy czym
55% tej produkcji stanowią instrumenty z dziedziny geode
zji, 20% — narzędzia fotogrametryczne, 15% — mikroskopy
i około 10% — aparatura naukowa. Według danych z osta
tnich 10 lat 95% rocznej produkcji przeznaczono na eksport.
95% produkcji na eksport to bardzo wiele, tak wiele, że
byłoby ciekawe poznać opinię Pana o czynnikach, które
składają się na to osiągnięcie.

Początkiem sukcesów jest dobra praca wydziału badań i
rozwoju i trafne rozeznanie przez ten Wydzialzjednejstrony
zapotrzebowania na nowe instrumenty, z drugiej zaś możli
stkie bez wyjątku kraje świata i liczy 15 filii zakładów
wości zastosowania najnowszych zdobyczy nauki w pro macierzystych, 8 biur doradztwa technicznego i 150 przed
jektowanych konstrukcjach. Drugim czynnikiem jest jakość stawicielstw. W promocji naszego eksportu istotną rolę od
naszej produkcji, którą zawdzięczamy kwalifikacjom pra grywa nasze ponad 50-letnie doświadczenie i płynące stąd
cowników i starannej kontroli każdego, nawet najdrob dokładne rozeznanie poszczególnych rynków zbytu, ich po
niejszego, etapu produkcji. Dla przykładu podam, że do trzeb i specyfiki, łącznie z warunkami klimatycznymi.
kładność polerowania elementów ze szkła optycznego wy
nosi około jedną czwartą długości fali świetlnej, pozycja
Mówi Pan, Panie Doktorze, o pracy wydziału badań i
kresek podziałowych kół instrumentów geodezyjnych jest rozwoju. Jaki jest tryb pracy tego wydziału i jak długo
wyznaczana z dokładnością 1:10 000 mm, a grubość kresek trwa okres pomiędzy pracami koncepcyjnymi i przygotowa
wynosi dwie tysięczne milimetra. Dokładność obróbki me niem prototypów a rozpoczęciem seryjnej produkcji?
chanicznej większości części wynosi od 5 do 10 um, a części
wymagających większej precyzji 2 μm. Trzecim czynnikiem
Studia prowadzone przez wydział badań i rozwoju są pod
wpływającym na sukcesy eksportowe jest serwis świad stawą każdej nowej konstrukcji Sformułowane wstępnie
czony przez nasze zakłady. Serwis ten obejmuje nie tylko propozycje nowych rozwiązań przechodzą do działu koninformację techniczną i sprzedaż, lecz również szkolen⅛λM
Ukcyjnego, który prowadzi dalsze prace w kolejnych, naużytkowników w zakresie posługiwania się sprzętem
ujących etapach: wykonanie próbnej makiety nowej
konserwację i naprawę sprzętu. Serwis nasz ogarnia ⅛y-vjS
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rysunków roboczych, wykonanie i zbadanie prototypu, wy
konanie narzędzi do produkcji seryjnej, wykonanie i zba
danie instrumentów serii prototypowej, a następnie roz
poczęcie produkcji seryjnej. Cyki tych prac jest dość dłu
gi, wynosi od 5 do 7 lat. Poważną rolę w tym cyklu ma
do spełnienia komórka będąca czymś w rodzaju wewnętrz
nego klienta. Ma ona na celu nie tyle kontrolę wykona
nia, ile krytykę przyjętych rozwiązań z punktu widzenia
przyszłego użytkownika, warunków klimatycznych itp. Jest
to swego rodzaju ucho igielne, przez które przechodzi każ
dy etap pracy wydziału badań i rozwoju i dzaału konstruk
cyjnego przed rozpoczęciem produkcji seryjnej.

Mam o tyle ułatwioną odpowiedź, że narzędzia produ
kowane przez naszą firmę są używane we wszystkich kra
jach świata nawet tak małych jak Andorra czy Monako.
Warunki klimatyczne, którym mogą sprostać nasze instru
menty, oscylują od tropikalnych upałów Sahary i Arabii
Saudyjskiej aż do trzaskających mrozów Arktyki i Antark
tydy. Dlatego przy kontroli gotowych narzędzi, prowadzonej
w Heerbrugg w specjalnych ¡kabinach termicznych, wszy
stkie instrumenty są poddawane próbom w temperaturach
od —30 do +50oC. W wilgotnych, tropikalnych krajach
Afryki, Azji i Ameryki Południowej optyce instrumentów
zagraża pleśń, która może zniszczyć strukturę powierzch
niową kół podziałkowych, soczewek i pryzmatów. Toteż
serwis naszej firmy prowadzi profilaktyczne szkolenie użyt
kowników naszych wyrobów, informujące o sposobach wal
ki ze szkodnikami. Doskonałym środkiem oddziaływania
jest też wydawany przez nas periodyk Wild-Reporter, w
którym są podawane różnego rodzaju informacje o używa
niu instrumentów naszej firmy do różnych ciekawych prac
geodezyjnych w najrozmaitszych krajach świata.

Jak już wspomniałem, firma Wild rozpoczęła eksport
wyrobów w 1926 roku. Przedstawicielstwo w Polsce utwo
rzono już w 1927 roku i od tej pory trwają dobre kontakty
handlowe-i stałe dostawy instrumentów i narzędzi Wilda
do Polski. Po drugiej wojnie, nasz portfel zamówień świato
wych obejmował kilkuletnią produkcję. Mimo to daliśmy
Polsce priorytet w zakupach, wiedząc, że jest to potrzebne
do odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. Kontakty na
sze z Polską wykraczają jednak znacznie poza sprawy czys
to handlowe. Wydział Geodezyjny Politechniki Warszaws
kiej od lat prowadzi badania naszych wyrobów i kilkakrot
nie firma Wild z tego właśnie tytułu dostarczała tej uczelni
bezpłatnie sprzęt geodezyjny i fotogrametryczny. Dla przy
kładu podam, że w pierwszym kwartale 1978 roku nastąpi
przekazanie Politechnice Warszawskiej przystawki ortofoto
Wild PPO 8 do redukcji zdjęć lotniczych. Wypożyczamy
również nasze kamery Ierrofotogrametryczne ekspedycjom
studenckim wydziałów geodezyjnych Politechniki Warszaws
kiej i AGH w Krakowie, które w krajach Afryki i Azji
prowadzą inwentaryzację zabytków architektonicznych. Wie
lu naukowców polskich na nasze zaproszenie prowadzi pra
ce badacze w naszym wydziale badań i rozwoju w Heerbrugg. Obecnie na przykład dr Alojzy Dzierżęga prowadzi
w Heerbrugg badania zachowania się giroskopu w polu
magnetycznym. Niezależnie od prac badawczych, w zakła
dach naszych prowadzimy okresowe szkolenia pracowników
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Zakłady nasze
biorą corocznie udział w Dniach Geodezji i Kartografii na
Międzynarodowych Targach Poznańskich. Współpracujemy
również ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich, organizując
wystawy naszych instrumentów na sesjach naukowych SGP,
na przykład w Nowym Sączu, oraz na licznych konferen
cjach naukowo-technicznych. W 1976 roku wspólnie ze Sto
warzyszeniem zorganizowaliśmy sympozjum poświęcone pre
zentacji w Polsce naszej najnowszej produkcji. Współpracę
z Polską od lat prowadzi bardzo aktywnie pracownik na
szego działu badań i rozwoju pan Paul Mignaval. który urodził się i spędził dzieciństwo w Polsce, dzięki czemu zna
język polski, zwłaszcza, że jego babka była Polką.

Które z konstrukcji firmy VVild miały charakter pio
nierski i przełomowy w historii wyposażenia technicznego
geodezji i fotogrametrii światowej?

Nazwisko Semadeni znane jest dobrze w stolicy Polski
od ponad stu lat. Czy nie będzie niedyskrecją pytanie o
Pana związki rodzinne z Polską?

Przełomem w wyposażeniu technicznym geodezji świato
wej był niewątpliwie teodolit T2 konstrukcji Henryka Wilda.
Instrument ten to najpopularniejszy teodolit świata. W fo
togrametrii taką samą rolę odegrały nasze autografy i ka
mery lotnicze. W produkcji najnowszej światowe uznanie
zdobył Distomat Wild DI10 i jego obecny model DI35 z.
automatycznym wskazaniem wyników oraz giroskop GAK 1,
a w fotogrametrii — system Aviomap AM lub AMH do
graficznego i numerycznego przetwarzania zdjęć lotniczych
do celów topograficznych i nietopograficznych.

Rodzina moja pochodzi z kantonu Grison, z miejscowoś
ci Poschiavo. W połowie XIX' wieku kilku członków tej
rozrodzonej w Poschiavo rodziny osiedliło się w Polsce.
Dziad mój założył w Warszawie, w 1850 roku, cukiernię,
która mieściła się na Placu Teatralnym, pod arkadami gma
chu Teatru Wielkiego. Cukiernia ta była wkrótce powsze
chnie znana jako miejsce spotkań świata literackiego i ar
tystycznego, zwłaszcza aktorskiego. W czasie Powstania Sty
czniowego 1863 roku ¡dziad mój. choć obywatel szwajcarski,
był aresztowany pod zarzutem udzielenia lokalu powstań
com. Uwolniono go dopiero po interwencji ambasadora fran
cuskiego, który w owym czasie reprezentował Szwajcarię w
Petersburgu. Może z tej właśnie racji ojciec mój, Ryszard,
zachował obywatelstwo szwajcarskie. W okresie międzywo
jennym ojciec prowadził dwie cukiernie, jedną na Placu
Teatralnym, drugą w Hotelu Europejskim, miał również w
Lesznie fabrykę czekolady. Ja urodziłem się w Warszawie
w 1914 roku i tu do ¡1930 roku chodziłem do gimnazjum
imienia Ziemi Mazowieckiej. Ojciec mój życzył sobie jednak,
abym uzyskał maturę w Szwajcarii i tam odbył studia wyższe. W 1930 wyjechałem więc z Warszawy, a po wybuchu
wojny zostałem w Szwajcarii. Ojciec mój zmarł w 1930 roku,
a matka wróciła do Szwajcarii dopiero w 1942 roku, po
spaleniu przez Niemców naszej fabryki w Lesznie, mie
szczącej się na terenie getta. W Powstaniu Warszawskim
zginął mój krewny Tadeusz Semadeni wraz z synem. Jego
żona Irena, lekarz powstańczy, mieszka w Warszawie, po
dobnie jak matematyk prof. Zbigniew Semadeni, syn Tade
usza. Łączą mnie więc z Polską i więzy rodzinne, i wielole
tnie wspomnienia. Ich wyrazem jest wiszący. w moim ga
binecie na honorowym miejscu obraz Rapackiego, malowa
ny w 1902 roku, przedstawiający Plac Teatralny w Warsza
wie z widokiem na arkady Teatru Wielkiego i kawiarnię
Semadeniego.

Wspomniał Pan o tym. że w pracach wydziału badań i
rozwoju uwzględnia się również zagadnienie warunków kli
matycznych. Ciekawe w ilu krajach świata i w jakich wa
runkach klimatycznych stosowane są instrumenty firmy
Wild?

Produkcja firmy Wild odgrywa wielką rolę w wyposa
żeniu technicznym geodezji i fotogrametrii światowej. Co
robi firma Wild w zakresie stałego unowocześniania wy
posażenia poszczególnych krajów, zwłaszcza rozwijających
się?

W ostatnich latach firma Wild utworzyła w Azji, Afryce
i Ameryce Łacińskiej 8 biur doradztwa technicznego w
dziedzinie geodezji i fotogrametrii. Mieszczą się one w Bang
koku, Teheranie, Nairobi, Yaounde, Dakarze, Buenos Aires,
Caracas i w Meksyku. Biura te udzielają bezpłatnie porad
urzędom i instytucjom krajów rozwijających się. W 1966
roku firma Wild, na wniosek Międzynarodowego Stowarzy
szenia dla Rozwoju Fotogrametria Praktycznej, utworzyła w
miejscowości St. Gallen szkołę dla operatorów autografów.
To samo Stowarzyszenie w 1970 roku uzyskało ¡poparcie fi
nansowe rządu federalnego Szwajcarii, który przyznał szko
le stałą dotację. W szkole tej kształci się co roku 30 spe
cjalistów pochodzących z rozwijających się krajów Afryki,
Azji i Ameryki Łacińskiej. Personel dydaktyczny szkoły
liczy 8 osób, a nauczanie jest prowadzone w czterech ję
zykach: angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim.
Firma Wild wyposażyła szkołę bezpłatnie w 25 najnowszych
autografów i wiele sprzętu innego rodzaju. Ponadto, po
nieważ szkoła jest deficytowa, co łatwo zrozumieć, jeśli
wziąć pod uwagę, że jeden wybitny specjalista wypada w
niej na 4 uczniów, firma Wild pokrywa 70% deficytu
szkoły.
Od jak dawna trwają kontakty firmy Wild z Polską
i jak kształtuje się ich charakter w zakresie dostaw sprzę
tu geodezyjnego i fotogrametrycznego oraz współpracy z
wyższymi uczelniami technicznymi?

Dziękuję Panu bardzo za tak interesującą rozmowę.
Jestem przekonany, że wzbudzi ona powszechne zaintere
sowanie w polskim środowisku geodezyjnym, zwłaszcza zaś
w środowisku warszawskim, któremu nazwisko Pana jest
tak dobrze znane.

Rozmowę, w grudniu 1977 roku, przeprowadził
mgr inż. Stanisław Janusz Tymowski

*

w

>ort
wokty
il da
i to
śmy
bne
nasyswsrotelni
•zytąpi
foto
imy
jom
wsVzji
Ifiejra≡erïdzi
>olu
<ła-

Dr inż. MICHAŁ ZAK
Akademia Rolnicza
Kraków

Pottslawy organizacyjne kompleksowego urządzania gruntów
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Postępujące przeobrażenia społeczno-gospodarcze powodu
ją wzrost zapotrzebowania na różne prace, które zmienia
ją istniejący stan wykorzystania, zagospodarowania i zain
westowania powierzchni ziemi. Ponieważ powierzchnia zie
mi jest jedna, a organizatorów jej zagospodarowania wielu,
wobec tego powstaje zagadnienie — jak zorganizować dzia
łalność ludzi przygotowującą tę powierzchnię do wykorzys
tania, aby jej użytkowanie i zagospodarowanie było racjo
nalne. Działalność ta jest podzielona między różne specja
lizacje zawodowe, które w większym lub mniejszym stop
niu uczestniczą w organizowaniu życia społeczno-gospodar
czego i odpowiednim urządzeniu powierzchni ziemi W tym
stanie rzeczy, teoretycznie najkorzystniejsze, choć bardzo
trudne do zrealizowania w praktyce, jest kompleksowe za
gospodarowanie ziemi. Obejmuje ono problematykę spo
łeczno-gospodarczą z uwzględnieniem wzajemnego powią
zania działań organizacyjno-urządzeniowych. jakie podej
muje człowiek na określonym obszarze w celu lepszego wy
korzystania obszaru do zaspokojenia różnych potrzeb spo
łeczeństwa (produkcyjnych, mieszkaniowych, komunikacyj
nych, rekreacyjnych i innych).
W opracowaniu niniejszym przedstawiono działalność
przy urządzaniu wsi, z wykazaniem podstawowych warun
ków. jakie powinny być spełnione w dziedzinie organizacji
wykonawstwa prac prowadzonych przez specjalistów róż
nych zawodów, w odniesieniu do tego samego obszaru urządzanego kompleksowo. Sprawa ta jest w Polsce coraz
dokładniej analizowana [2, 4, 5, 6] w związku z potrzeba wy
konywania prac urządzeniowo-rolnych o szerszym niż do
tychczas zasięgu, a nawet w kompleksowym ujęciu obejmu
jących zagadnienia pozarolnicze.
Na działalność urządzeniową wsi składają się różne za
biegi wykonywane przez specjalistów wielu zawodów, przy
czym można wyróżnić cztery zasadnicze sfery działania:
I) poznanie stanu istniejącego — obejmującego inwenta
ryzację, opis, klasyfikację i ocenę warunków;
II) organizację warunków społeczno-gospodarczych, czy
li ustalenie i wprowadzenie zmian w istniejącym stanie sto
sunków polityczno-społecznych i prawnych, w ukształtowa
niu warunków ekonomicznych, a przede wszystkim w or
ganizacji gospodarki oraz systemów -i sposobów produkcji.
Ta sfera działania odnosi się głównie do jednostek pro
dukcyjnych na urządzanym obszarze i dlatego określamy
ją często nazwą — organizacja gospodarki lub organizacja
gospodarstw. Obejmuje ona problematykę społeczno-ekono
miczna i organizacyjną urządzanych gospodarstw rolnych
i leśnych na obszarach wiejskich;
III) planowanie przestrzenne — obejmujące wykonywa
ne na różnych szczeblach administracyjnych plany w za
kresie kształtowania sposobu wykorzystania gruntów i ich
zagospodarowania, czyli przestrzennego rozmieszczenia grun
tów przeznaczonych do różnych celów;
IV) urządzanie gruntów, w którego zakres wchodzi
wprowadzanie trwałych zmian w podziale i zagospodaro
waniu gruntów oraz ich wyposażeniu w różnego typu bu
dowle i urządzenia. Zastosowana tu nazwa urządzanie
gruntów do określenia działalności wprowadzającej zmiany
na gruncie jest krótsza i właściwsza od stosowanej obec
nie — urządzanie terenów rolnuch, obejmującej tylko grun
ty τolne. gdyż przy urządzaniu wsi (gospodarstw7) zajmu
jemy sie nie tylko gruntami rolnvmi, lecz i innymi znaj
dującymi sie na danvm obszarze. Ponadto należy stwierdzić,
że pojecie arunt jest u nas powszechnie stosowane do określenia wierzchniej warstwy powierzchni ziemi, Wvkorzvstvwanei pod różne użytki, która w pracach urządze
niowych jest przedmiotem podziału i urządzania. Uzvwa
sie takich określeń, jak: ewidencja gruntów, scalanie grun
tów. Masvfika77Ia gruntów, ochrona gruntów, rekultywacja
gruntów itp. W tei serii nazw powinna być leszcze jedna
utworzona analogicznie — urządzanie gruntów. Przyjecie
takie) nazwy jako obowiązującej pozwoli na rezygnacje z
używania nazw: urządzanie terenów wiejskich i urządzanie
obszarów wiejskich [2, 6], które, choć poprawne, są jednak

dłuższe i mniej praktyczne w stosowaniu. Chyba dobrze oddaje treść zabiegów związanych z urządzaniem gruntów
pojęcie melioracje przestrzenne [1], które w polskich wa
runkach jednak się nie przyjmie ze względu na to, że
słowo urządzanie, używane w różnych odmianach, ma już
długoletnie tradycje, jest *powszechnie stosowane i wrosło
już dość mocno w nazewnictwo określające działalność
zmierzającą do stworzenia lepszych warunków produkcji
i życia w polskich wsiach.
Właściwy charakter urządzeniowy mają prace z czwar
tej sfery działania, w wyniku których powstaje nowy ład
przestrzenny na gruncie, wyrażający się nowym ideałem
granic obiektów powierzchniowych, przystosowaniem tych
obiektów do określonego wykorzystania oraz wyposażeniem
w trwałe budowle, urządzenia lub inne zainwestowanie.
Zatem tylko prace z tej sfery można by nazywać urządze
niowymi, a oddzielnie traktować prace poznawcze i zwią
zane z organizacją gospodarki oraz planowaniem prze
strzennym. W istocie rzeczy jednak zarówno prace po
znawcze (z wyjątkiem wykonywanych niezależnie od za
biegów urządzeniowych — klasyfikacja gruntów, pomiary
stanu istniejącego, ewidencja gruntów), jak i prace ze sfery
organizacji gospodarki oraz planowania przestrzennego są
częścią składową prac urządzeniowych, gdyż ukierunko
wują je i stwarzają określone warunki do konkretyzowa
nia rozwiązań z zakresu urządzania gruntów. Nie można
prowadzić urządzenia gruntów nie znając sytuacji na okreś
lonym obszarze oraz ustaleń organizacyjno-przestrzennych,
według których ma przebiegać produkcja i które ukierun
kowują formy zagospodarowania i wykorzystania gruntów.
Dlatego wymienione cztery sfery działania powinny być
łącznie traktowane jako działalność urządzeniowa wsi. któ
rej końcowym etapem jest urządzenie gruntów oraz organi
zacja gospodarstw.
W praktyce wykonawczej zagadnienia z zakresu urzą
dzania wsi są rozwiązywane na różnych szczeblach ogól
nego planowania gospodarczego i przestrzennego, a następ
nie w planach urządzeniowych szczegółowych, dotyczących
poszczególnych wsi lub gospodarstw, następuje konkretyza
cja decyzji wprowadzanych potem w życie za pomocą pro
jektów realizacyjnych.
Ogólnie rzecz biorąc, organizację gospodarstw i urządza
nie gruntów mogą prowadzić instytucje i jednostki wyko
nawstwa powołane do planowania i realizacji działalności
urządzeniowej na obszarach wiejskich albo bezpośredni użytkownicy gruntów. Działalność ta jest zwykle prowadzona
skokowo, w miarę zapotrzebowania na określone zabiegi
przekształcające stan istniejący oraz w miarę możliwości
realizacji zabiegów.
Pierwotne urządzanie gruntów miało miejsce w czasie
osadnictwa wiejskiego, kiedy parcelowano grunty i rozdzie
lano pomiędzy różnych użytkowników. W tym najprostszym
zabiegu urządzeniowym wykonywano w zasadzie tylko po
dział gruntów, co było czynnością łatwą, realizowaną często
przez osadników bez udziału specjalistów od podziału zie
mi. Zajęte przez różnych użytkowników grunty były po
tem przez nich zagospodarowywane i urządzane, co prze
de wszystkim dotyczyło urządzania dróg i wybudowania
zagrody.
Z czasem struktura podziału gruntów zaczęła się kom
plikować przez dalsze podziały na skutek dziedziczenia
i obrotu ziemią oraz różnych reform gruntowych, co do
prowadziło do nadmiernego rozdrobnienia gruntów i utwo
rzenia szachownicy. Spowodowało to potrzebę wykonania
scalenia gruntów, będącego jednym z poważniejszych za
biegów urządzeniowych, który może realizować wykwalifi
kowana kadra geodetów specjalizujących się w zagadnie
niach pomiarów i podziałów gruntów wiejskich. Prace sca
leniowe w początkowej fazie ograniczały się w zasadzie do
likwidacji szachownicy gruntów i projektu nowej sieci dróg
łączących pola z zagrodami.
Prócz scaleń gruntów rozwijały się również inne zabiegi
urządzeniowe na obszarach wiejskich, takie jak: meliora-

wej. Przebudowę tę trzeba przygotować w taki sposób, aby
jej końcowy efekt, czyli przede wszystkim trwałe urządze
nie gruntów było prawidłowe.
Podstawowymi dwiema formami realizacji działalności
urządzeniowej wsi są:
— metoda wykonywania częściowych zabiegów urządze
niowych udoskonalona przez należytą synchronizację i wza
jemne uwarunkowania tych zabiegów (mogą to być: scale
nia lub wymiany gruntów, urządzanie gruntów gospodarstw
Wielkotorowych, melioracje wddne, budowa dróg i infra
struktury technicznej, budownictwo, urządzanie przeciwerozyjne gruntów itp.);
— metoda kompleksowego urządzania wsi, obejmująca
całkowite przeorganizowanie warunków, w jakich przebiega
produkcja rolna i leśna, polegająca na rozwiązaniu w cza
sie jednego postępowania wszystkich zagadnień umożliwia
jących racjonalne zagospodarowanie urządzanego obszaru.
Zarówno w pierwszym, jak i w drugim wypadku nie
zbędna jest należyta synchronizacja rozwiązań projekto
wych i działalności urządzeniowej pomiędzy zabiegami, któ
re powinni wykonywać specjaliści różnych dyscyplin za
wodowych.
Stwierdziliśmy uprzednio, że w działalności urządzenio
wej wsi występują cztery sfery działania (poznanie stanu
istniejącego, organizacja gospodarki, planowanie przestrzen
ne i urządzanie gruntów), w każdej sferze działalności
uczestniczą w wykonaniu różnych prac specjaliści wielu
branż zawodowych, co wynika z bardzo bogatego asorty
mentu zagadnień rozwiązywanych w czasie kompleksowego
urządzania wsi. Przyglądając się bliżej tej sprawie, stwier
dzamy potrzebę udziału w całokształcie działalności spe
cjalistów wymienionych w tablicy. Wszyscy wymienieni w
tablicy, a niekiedy jeszcze inni specjaliści powinni brać udział w wykonaniu kompleksowo ujętych prac z zakresu
urządzania wsi. Powstaje wobec tego zagadnienie zorganizo
wania wszystkich prac w taki sposób, aby każdy specja
lista mógł w swoim czasie wykonać to. co do niego należy,
aby jego wkład w opracowywane dzieło — jakim jest
kompleksowy projekt urządzenia wsi — był zsynchronizo
wany z innymi zabiegami urządzeniowymi, składającymi
się na to dzieło. Można tego dokonać, jeśli organizacja wy-

eje wodne, urządzanie dróg, planowanie terenów budowla
nych i realizacja budownictwa, urządzanie lasów i inne.
Zabiegi te zwykle wykonywano w różnym czasie i w spo
sób nie skoordynowany, co w fazie rozwojowej tych prac
było rzeczą nieuniknioną. Takie pojedyncze zabiegi urzą
dzeniowe wykonywali indywidualnie wykształcający się z
czasem specjaliści określonych branż zawodowych, na przy
kład scalenia gruntów prowadził geodeta, planowanie te
renów budowlanych — architekt, melioracje wodne — me
liorant itd. Takie częściowe urządzanie gruntów niewątpli
wie jeszcze długo będzie prowadzone, chociażby z tego
względu, że w różnym stopniu występuje zapotrzebowanie
na określone zabiegi przyczyniające się do poprawy, wa
runków produkcji w gospodarstwach.
Intensywny rozwój życia społeczno-gospodarczego wsi
wymaga różnych zabiegów urządzeniowych gruntów. Dzia
łalność z tego zakresu jest zatem coraz trudniejsza i wy
maga głębokiej wiedzy fachowej i z różnych dziedzin wyko
rzystywanych przy urządzaniu gruntów i organizacji gos
podarstw. Wynika więc zagadnienie właściwego ustawienia
organizacyjnego działalności planistycznej, projektowej i rea
lizacyjnej związanej z organizacją gospodarstw i urządza
niem gruntów wiejskich. Wiąże się ono ściśle z ustaleniem
kompetencji różnych specjalistów do wykonania określonych
zabiegów urządzeniowych oraz koordynacji prac.
Podejmując próbę wyjaśnienia tego zagadnienia należy
uzmysłowić sobie, jakie dalsze perspektywy rozwoju dzia
łalności związanej z urządzaniem wsi w naszym kraju. Jak
wiadomo, struktura przestrzenna gruntów w naszych wsiach
jest w znacznym stopniu rozdrobniona, wadliwie ukształ
towana i nie dostosowana do wymagań nowoczesnej gospo
darki. Jednocześnie w coraz większym zakresie następuje
socjalizacja gospodarki rolnej i związany z nią przepływ
ziemi z sektora indywidualnego władania do sektora pań
stwowego lub społecznego. Te dwa fakty wymagaią prze
organizowania gospodarki w większości wsi oraz całkowitej
przebudowy istniejącego obecnie urządzenia gruntów. Nie
zależnie od tego występuje jeszcze szereg innych przyczyn,
które także stwarzają potrzebę prowadzenia różnych za
biegów urządzeniowych gruntów. Znaczy to. że większość
wsi w kraju wymaga radykalnej przebudowy urządzenio

Tablica. Schemat udziału różnych specjalistów w wykonaniu prac z zakresu urządzania wsi
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konawstwa jest ustalona w odpowiedni sposób. Za podsta
wowe warunki, pozwalające na wdrożenie kompleksowego
ujęcia działalności urządzeniowej wsi, należy uznać:
1) ustalenie zasad regulujących całokształt działalności
urządzeniowej, najlepiej w formie jednej międzyresortowej
normy prawno-technicznej zawierającej pełny zestaw in
strukcji w odniesieniu do wykonawstwa wszystkich zabie
gów urządzeniowych powiązanych merytorycznie i czasowo;
2) podporządkowanie jednemu systemowi organizacyjne
mu wszystkich służb mających udział w działalności urzą1dzeniowej wsi. Najprostszym, ale praktycznie chyba naj
trudniejszym rozwiązaniem w tym zakresie jest utworzenie
w miejsce wielu jednostek wykonawstwa — jednego w
każdym województwie wielobranżowego przedsiębiorstwa
pod nazwą wojewódzkie przedsiębiorstwo planowania i uirządzania wsi, powołanego do wykonywania wszystkich prac
planistycznych, organizacyjnych i urządzeniowych na obsza
rach wiejskich i zatrudniającego wszystkich niezbędnych
specjalistów. W takim przedsiębiorstwie należy połączyć:
prgana planowania gospodarczego i przestrzennego wykonu
jące plany dla obszarów wiejskich, biura geodezji i tere
nów rolnych, biura urządzania lasu i geodezji leśnej, organa
architektury i budownictwa wiejskiego, zakłady urządzania
gospodarstw rolnych Wielkotowarowych, jednostki planowa
nia i budowy dróg, biura i przedsiębiorstwa wodno-melio
racyjne oraz inne jednostki uczestniczące w działalności urządzeniowej wsi. Utworzenie takich przedsiębiorstw jest
,bardzo trudne chociażby ze względu na to, że istniejące
jednostki wykonawcze są podporządkowane różnym resor
tom. Dlatego konieczne jest dążenie do połączenia jednostek
wewnątrz poszczególnych resortów, a jednocześnie opracowa
nie takiego trybu postępowania planistycznego i projekto
wego przy urządzaniu wsi, aby prace wykonywane przez
służby różnych resortów były właściwie synchronizowane
i uzgadniane;
3) wprowadzenie obowiązku ścisłej koordynacji i uzgad
niania wykonawstwa wszystkich zabiegów urządzeniowych,
przy czjτn trzeba tu uwzględnić inny sposób podejścia do
wykonania czynności, zależnie od metody prowadzenia za
biegów urządzeniowych:
a) przy metodzie częściowych zabiegów urządzeniowych
prace powinni prowadzić specjaliści z rozwiązywanej dziedzinj' (oznaczeni w tablicy trzema krzyżykami), przy czym
powinni odpowiadać za wszystkie potrzebne uzgodnienia z
innymi specjalistami Ułatwieniem koordynacjii działań w
takim wypadku jest opracowanie ramowych planów gospo
darczych i przestrzennych stanowiących podstawę działal
ności urządzeniowej gruntów;
b) przy metodzie kompleksowego urządzania wsi proble
matyka powinna być rozwiązana w czasie jednego cyklu
projektowego obejmującego:
— prace ,poznawcze i studialne obszaru urządzanego w
celu przygotowania danych do różnych asortymentów prac
planistycznych i urządzeniowych;
— opracowanie kompleksowe wstępnego projektu urzą
dzania gruntów, który rozwiązuje ramowo wszystkie za
gadnienia z tego zakresu we Wzajemnjm powiązaniu oraz
z uwzględnieniem ustaleń wcześniej opracowanych planów
gospodarczych i przestrzennych tego obszaru;
— wykonanie końcowych (szczegółowych i realizacyjnych)
projektów specjalistycznych odrębnie dla poszczególnych
zagadnień urządzeniowych (organizacji gospodarstw, scaleń
gruntów, melioracji wodnych itp.) z zachowaniem szczegó
łowych uzgodnień z różnymi specjalistami realizującymi
te projekty.
Podkreśliliśmy dość mocno sprawę uzgodnień i koordy
nacji prac, co jest bardzo istotne, jeżeli jedno dzieło ma być
wykonane dobrze przez wielu fachowców. Jak zatem orga
nizacyjnie rozwiązać to zagadnienie, który specjalista ma
być koordynatorem prac i w jaki sposób mają przebiegać
uzgodnienia? To powinno zależeć od rodzaju i charakteru
pracy.
Prace wykonywane w sferze poznawazej nie wymagają
specjalnej koordynacji i uzgodnień, lecz dopilnowania termi
nowości wykonania, co może uczynić osoba kierująca ca
łością prac w pozostałych sferach działania. Te prace nie
wprowadzają żadnych zmian w stanie istniejącym, wobec
tego nie ma obaw, że działalność jednych specjalistów bę
dzie kolidowała w skutkach z działalnością innych. Każdy
z nich w zakresie swojej problematyki dokonuje rejestra
cji danych oraz w miarę potrzeby odpowiedniej ich ana
lizy pod kątem widzenia potrzeb projektowych.
W drugiej sferze działania, obejmującej organizację wa
runków społeczno-gospodarczych, decydujące znaczenie ma
ją ekonomiści rolni i leśni, zatem do nich powinno należeć
koordynowanie działalności i ostateczne konkretyzowanie

ustaleń ukierunkowujących formy i ramy organizacyjne
działalności gospodarczej na danym obszarze.
Trzecia i czwarta sfera działania — planowanie prze
strzenne i urządzenia gruntów — to najtrudniejszy odci
nek działalności wymagający ścisłej koordynacji działań
projektowych w czasie i przestrzeni. W wyniku prac tego
zakresu, kończących się wprowadzeniem na grunt zapro
jektowanych zmian, zostaje zrealizowany nowy układ po
działu powierzchniowego gruntów na różne obiektj’ o od
rębnym władaniu i określonym sposobie użytkowania, są
także urządzone i wybudowane nowe trwałe obiektj’ tech
niczne. Te sfery działania projektowego są ściśle związane z
wyznaczaniem różnych obiektów powierzchniowych na grun
cie, które są efektem przekształcenia istniejącego podziału
gruntów w celu poprawienia warunków produkcji rolni
czej lub leśnej oraz stworzenia odpowiednich warunków
życia i pracy dla ludności (budownictwo, usługi, komuni
kacja, rekreacja). Dlatego w tych sferach planowania i pro
jektowania urządzeniowego decydującą rolę powinien od
grywać odpowiednio przygotowany specjalista w zakresie
,podziału gruntów wiejskich, czyli geodeta wiejski [4, 5],
Geodezja bowiem jest jedyną dziedziną działalności tech
nicznej, która od najdawniejszych czasów prowadzi inwen
taryzację, pomiary, przeobrażenia i przebudowy w zakre
sie szczegółowego podziału własnościowo-gospodarczego i użytkowego gruntów. Udział innych dyscyplin zawodowych
w tych sferach działania ma również istotne znaczenie,
niemniej jednak każde inne działanie jest powiązane z pra
cami z zakresu geodezji wiejskiej. I tak:
— prace z dziedziny planowania przestrzennego są ściśle
związane z pracami geodezyjnymi, gdyż dotyczą opracowa
nia planów przekształcenia istniejącej struktury wykorzysta
nia i zagospodarowania gruntów, stanowiących podstawę
szczegółowego podziału gruntów, dokonywanego później w
szczegółowych i realizacyjnych projektach urządzeniowych
gruntów [3, 5, 7], Prace te w dotychczasowej praktyce są
wykonywane w głównej mierze przez architektów i chyba
z tego powodu ograniczane przeważnie do obszarów zain
westowania budowlanego. Wydaje się celowe, aby prace z
zakresu planowania przestrzennego na obszarach wiejskich
były wykonywane w podstawowym stopniu przez geodetów
wiejskich, przy czym udział architektów jest niezbędny do
kształtowania osiedli wiejskich [3, 4];
— wyznaczanie terenów budowlanych i ich podział na
gruncie, a także wytyczanie dróg nie może odbyć się bez
udziału geodetów; choć projekty tych ’terenów leżą w kom
petencji architektów i drogowców;
— prace melioracyjne, wykonywane przez meliorantów
wodnych, wymagające dokładnych podkładów mapowych
wykonanych przez geodetów, wprowadzają zmiany w ukła
dzie sieci wodnych, co powoduje zmiany w układzie granic
władania i użytkowania gruntów, które może wykonać tyl
ko geodeta.
Przytoczone twierdzenia przekonują, że geodeta wiejski
jest tą osobą w zespole specjalistów wykonujących tech
niczną działalność urządzeniową wsi, która choć częściowo
uczestniczy we wszystkich zabiegach przy urządzaniu grun
tów, nawet tych, które w podstawowym okresie są realizo
wane przez innych specjalistów. Dodatkowo należy stwier
dzić, że geodeta najlepiej zna urządzany teren z racji ko
nieczności wykonania różnych prac prawie na kaζdjτm jego
skrawku. To wszystko upoważnia do powierzenia geode
cie funkcji koordynatora i głównego projektanta podczas
wykonania planów zagospodarowania przestrzennego i pro
jektów urządzania gruntów na obszarach wiejskich. W ten
sposób geodeta wiejski będzie w pełni odpowiedzialny za
rozdysponowanie gruntów na różne cele oraz takie ich urządzene, aby racjonalnie zaspokajały potrzeby społeczeń
stwa. Jest pewne, że żaden inny urządzeniowiec nie zrobi
tego lepiej od geodety wyspecjalizowanego w urządzaniu
gruntów wiejskich.
Należy zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt sprawy.
Urządzanie gruntów nie kończy się na wykonaniu projektu
urządzeniowego i jego zrealizowaniu na gruncie. Z upły
wem czasu narastają nowe problemy, rodzą się nowe potrzebj· zmian, które powinny być rozwiązywane bieżąco.
W związku z tym organizacja służby wykonującej działal
ność urządzeniową powinna być tak ujęta, aby prócz
jednostek opracowujących plany i projekty istniały organa
czuwające nad bieżącą działalnością urządzeniową gruntów,
którą realizują użytkownicy gruntów. Koordynatorami te)
działalności powinni być geodeci wiejscy zatrudnieni w
jednostkacli administracji terenowej. Ich zadaniem jest stałe
czuwanie nad dokonującymi się przemianami w urządzeniu
gruntów oraz odpowiednie sterowanie zmianami, aby wpro
wadzano je tylko w wypadkach uzasadnionych.
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VJ świetle przytoczonych stwierdzeń całość działalności
geodetów wiejskich sprowadza się do funkcji gospodarza w
zakresie podziałów gruntowych, który:

— dokonuje najpierw pomiaru granic istniejących podzia
łów gruntowych i tworzy niezbędne mapy oraz dokumenty
rejestrujące szczegółowe dane o wydzielonych obiektach
powierzchniowych;

— tworzy koncepcję przeobrażeń podziałów w planach za
gospodarowania przestrzennego na podstawie planów orga
nizacji gospodarki opracowanych przez ekonomistów i z
uwzględnieniem koncepcji zabudowy osiedlowej, przygoto
wanej przez architektów;
— opracowuje koncepcję i koordynuje wykonanie pro
jektu urządzenia gruntów, wykonuje ten projekt w zakre
sie podziałów gruntowych i realizuje na gruncie;
— czuwa nad bieżącym wprowadzaniem zmian w po
dziale gruntów.

Reasumując, należy stwierdzić, że przy wykonaniu kom
pleksowego projektu urządzenia wsi lub gospodarstwa wielkotowarowego, obejmującego sprawy gospodarcze i prze
strzenne (określamy go planem przestrzenno-gospodaτczego
urządzenia), głównym wykonawcą i koordynatorem prac w
sferze organizacji gospodarki powinien być ekonomista rol
ny, a w sferze planowania przestrzennego i urządzania grun
tów — geodeta Wiejski [4], Często jednak jest taka sytua
cja, że w czasie wykonywania planów urządzeniowych gos
podarstw nie wprowadza się żadnych zmian w podziale
gruntów lub tylko nieznaczne. Ma to miejsce wtedy, kiedy
projekt obejmuje w zasadzie tylko sferę organizacji gospo
darstwa oraz inwestycji budowlanych, a układ podziału po
wierzchniowego gruntów nie wymaga zmian lub z różnych
względów nie może być wprowadzany. W tym wypadku
projekt urządzeniowy jest planem gospodarczego urządzenia
i powinien być' wykonany przez ekonomistę rolnego z udziałem innych specjalistów.
Z rozważań wynika, że różnorodność i złożoność zagad
nień urządzeniowych wsi stwarza poważne trudności orga
nizacyjne w wykonawstwie prac z tego zakresu, w którym
uczestniczy wielu różnych specjalistów. Najlepszą drogą uSprawnienia form organizacyjnych wykonawstwa różnych
prac i zabiegów wzajemnie powiązanych rzeczowo i czaso
wo jest dążenie do skupienia w jednej jednostce wykonaw
czej lub podporządkowanie jednemu systemowi zależności
koordynacyjnej służb wykonujących wszystkie lub więk
szość zabiegów. W jednostkach tych będą stworzone sprzy
jające warunki do wszechstronnego i wnikliwego opraco
wania projektów kompleksowego urządzenia wsɪ i gospo
darstw rolnych, bowiem wykonawcami każdego z takich
projektów będą wszyscy potrzebni specjaliści. Podjęcie
przedstawionych działań, zmierzających do zapewnienia
skoordynowanego i kompleksowego urządzania gruntów, na
leży uznać obecnie — w okresie narastania problemów urządzeniowych wsi — za bardzo pilną potrzebę.
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Ewidencja i charakterystyka nieużytków
na terenach wiejskich
Rolnictwo polskie wkracza w kolejny etap przemian,
prowadzących do zmian w rolniczej przestrzeni produk
cyjnej. Rodzi się zatem szereg pytań:
— w jaki sposób gospodarować terenami o charakterze
rolniczym, by nie zmniejszyć wytworzonych wcześniej dóbr
lub nie obniżyć ich wartości;
— jak kształtować środowisko przyrodnicze, by utrzymać
istniejącą równowagę biologiczną;
— co należy czynić, by, przywracając obszarom niepro
duktywnym walory użytku rolnego, leśnego lub innego, nie
zachwiać równowagi między ekosystemami.
Podstawowym środkiem produkcji w rolnictwie jest zie
mia. Pozostaje ona w ścisłej zależności z dwoma pozosta
łymi czynnikami biorącymi udział w wytwarzaniu produk
tów rolnych, a mianowicie pracą i kapitałem. Jej prze
strzenny i nieprzenośny charakter oraz to, że jest środkiem
produkcji występującym w określonej ilości zmusza nas
do racjonalnego jej wykorzystania. Racjonalne wykorzysta
nie rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynika również ze
wzrostu zapotrzebowania na produkty rolne oraz z faktu,
że z roku na rok ubywa nam gleb uprawnych, ze względu
na przeznaczenie ich na cele nierolnicze, takie jak: rozbu
dowa przemysłu, energetyki, komunikacji itp. Dotychczas
niewielki areał gruntów zdewastowanych włącza się co roku
do produkcji po odpowiednich zabiegach rekultywacyjnych.
Wobec tych faktów, a przede wszystkim z uwagi na
zmniejszającą się liczbę użytków rolnych przypadających na
jednego mieszkańca oraz postępującą z roku na rok de
gradację środowiska przyrodniczego, w tym również środo
wiska glebowego, konieczne jest wykorzystanie każdego ka
wałka 'ziemi zdolnej rodzić i wydawać plony.
O ile mamy w miarę pełne i dość dobre rozeznanie co
do zasobów oraz przydatności rolniczej gleb dla poszcze
gólnych wsi, gmin, województw, o tyle mamy zbyt skrom
ne informacje dotyczące stanu obszarów nieproduktywnych
na tych terenach. Często stwierdza się, że istniejące opra
cowania są niepełne i dlatego mało ,przydatne. Przeprowa
dzane rokrocznie przeglądy gmin potwierdzają stan istnie
jący od szeregu lat, nie wnosząc nowych danych. Również
wykonane przez rejonowe biura geodezji i urządzeń roinych opracowania, na przykład program gospodarki zie
mią, zawierają niewiele informacji dotyczących nieużyt
ków. Dlatego zaistniała konieczność inwentaryzacji dostęp
nych opracowań glebowych dotyczących nieużytków oraz oceny przydatności tych materiałów do prowadzonych na
szeroką skalę prac urządzeniowo-rolnych oraz rekultywacji
terenów zdewastowanych i zagospodarowania obszarów nie
produktywnych.
W 1976 .roku w Zespole Gleboznawstwa Instytutu Geo
dezji Gospodarczej Politechniki Warszawskiej w porozu
mieniu z Departamentem Gospodarki Ziemią Ministerstwa
Rolnictwa podjęto w tym celu prowadzenie prac na tere
nie dwu województw: włocławskiego i siedleckiego. Szcze
gółowe badania terenowe rozpoczęto na obszarze gminy
Skępe w województwie włocławskim i gminy Wiśniew w
województwie siedleckim. Badania miały dać odpowiedź na
szereg istotnych pytań, a mianowicie:
— jakie informacje odnośnie do nieużytków możemy uzy
skać z istniejących materiałów znajdujących się w urzędach
gminnych i rejonowych biurach geodezji i urządzeń rolnych;
— czy dane zawarte w tych opracowaniach są wystar
czające do prowadzenia prac urządzeniowo-rolnych oraz
zagospodarowania nieużytków;
— na Ile znajdujące się w urzędach gminnych i rejono
wych biurach geodezji 1 urządzeń rolnych materiały od
zwierciedlają stan nieużytków w gminie.
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Treść i aktualność badanych materiałów
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Badaniami objęto następujące materiały kartograficzne
i opracowania glebowe:
— mapy klasyfikacyjne w skali 1 :5000;
— opisy odkrywek podstawowych wykonane do map kla
syfikacyjnych;
— mapy ewidencji gruntów w skali 1:5000 oraz 1:2000;
— mapy glebowo-rolnicze w skali 1 : 5000;
— formularz do obliczenia powierzchni działek oraz kon
turów użytków i klas gruntów;
— rejestr ewidencji gruntów;
— Program gospodarki ziemią.
Wymienione dokumenty znajdują się w rejonowych od
działach wojewódzkich biur geodezji i urządzeń rolnych,
a jedynie Program gospodarki ziemią jest w posiadaniu urzędów gminnych. Wszystkie dokumenty zawierają między
innymi informacje dotyczące nieużytków', jak również te
renów otaczających je. I tak:
— mapy klasyfikacyjne w skali 1:5000 zawierają na
stępujące dane: numer konturu nieużytku, numer odkrywki
podstawowej, rodzaj użytków otaczający dany nieużytek,
charakterystykę użytków (typ gleby, klasy bonitacyjne), po
łożenie nieużytków względem elementów struktury włada
nia;
— opisy odkrywek wykonane do map klasyfikacyjnych
przedstawiają zaistniały stan w określonym dniu i zawierają
numer, numery odkrywek podobnych oraz lakoniczną infor
macje dotyczącą charakteru nieużytku, bardzo często nie
jednolitą w treści, na przykład doły po piasku, woda zabagniona, woda zarośnięta, wydma, bagno, trzęsawisko,
woda;
— mapy ewidencji gruntów w skali 1 : 5000 oraz 1 : 2000
są zbliżone do map klasyfikacyjnych, z tym że nie zawie
rają informacji odnośnie do typów, podtypów i rodzajów'
gleb otaczających nieużytek;
— mapy glebowo-rolnicze w skali 1 : 5000 są najbogat
szym źródłem informacji o nieużytkach, a zwłaszcza o te
renie je otaczającym. Oprócz danych administracyjno-geograficznych zawierają bogata treść odnośnie do typów i ro
dzajów gleb położonych wokół obszarów Tiieproduktywmych.
jak również przydatności rolniczej gleb. Ponadto na mapach
tych sa podane również powierzchnie nieużytków większych
od 0.1 ha;
— formularz do obliczeń powierzchni działek oraz kon
turów użytków i klas gruntów jest dostosowany do obli
czania !powierzchni działek w kompleksach, konturów użyt
ków i lHas gruntów w działkach oraz do zestawienia tych
powierzchni w kompleksach. Najistotniejsze w tym doku
mencie sa dane dotvczace powierzchni poszczególnych użyt
ków i nieużytków występujących w obrębię działki;
— rejestr ewidencji gruntów nodaie między innymi po
wierzchnię nieużytków w obrębię działki, orzy czym po
wierzchnie wszystkich nieużytków w obrębie jednej działki
sa zsumowane;
— Program gospodarki ziemia ujmuje liczbowo oraz prze
strzennie zmiany zachodzące w rolniczej przestrzeni pro
dukcyjnej oraz w strukturze władania, zawiera wykaz nie
użytków w gminie oraz nieużytków zakwalifikowanych do
rekultywacji lub zagospodarowania. W wykazie tvm sa wy
szczególnione: nazwa wsi. nazwisko właściciela, władaiacegn,
numery działek i Odnownadaiace im powierzchnie nieużyt
ków. rod>zai nieu⅛vtkn. Jeżeli nieużytek ies+ przeznaczony
do zagospodarowania, podaje sie termin realizacji.
Zatem nie wychodząc w pole, a posługując sie v'vmienionymi dokumentami, można zebrać nastenuiace informa
cje dotyczące nieużytków oraz terenów otaczających:
a) dane administracvino-geoeraficzne (numer nieużyt
ku, numer odkτvwki Charaktervzuiacei nieużytek, lokaliza
cja nieużytku na działce, we ursi. władanie gruntami):
b) ogólne i bardzo Powierzchowme dane odnośnie do ro
dzaju i charakteru nieużytków:
c) dane dotyczące Powderzchni nieużytków:
d) informacje odnośnie do rodzaju i jakości użytków ota
czających nieużytki.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwier
dzić, że informacje, jakie można uzyskać z istniejących
opracowań glebowych i dokumentów, dotyczące nieużytków,
a zwłaszcza ich charakteru, są dosyć skromne. Ponadto na
leży dodać, że informacje zawarte w opisach odkrywek pod
stawowych do map klasyfikacyjnych, jak również w’ Pro

gramie gospodarki ziemią, są niepełne i niejednolite pod
względem treści. Należy również wziąć pod uwagę, że kla
syfikację gruntów prowadzono w latach pięćdziesiątych i
sześćdziesiątych i dlatego informacje zawarte w opisie
odkrywki podstawowej bardzo często są w znacznym stop
niu zdezaktualizowane i nie odzwierciedlają stanu faktycz
nego. W ciągu 15—20 lat zachodziły zmiany w nieużytku lub
terenie otaczającym. Prowadzone w latach 1976—1977 szcze
gółowe badania terenowe na obszarze gmin Skępe i Wiś
niew, podczas których przebadano około 2300 nieużytków,
potwierdziły obawy i dowiodły, że znajdujące się w rejo
nowych biurach geodezji i urządzeń rolnych mapy glebo
wo-rolnicze, mapy klasyfikacyjne i mapy ewidencji gruntów
częściowo zdezaktualizowały się. Dotyczy to przede wszy
stkim nieużytków. Stwierdzono niejednokrotnie, że są one
wyszczególniane na mapach, gdy tymczasem w terenie daw
no już nie występują. Z drugiej strony stwierdzono, że
około 3fl∕β nieużytków występujących na badanym terenie
nie umieszczono na mapach. Obszary te powstały w ostat
nich latach. Pewna część konturów nieużytków wykreślo
nych na mapach klasyfikacyjnych w ogóle nie miała opi
sów odkrywek. Niektóre z nieużytków, jak na przykład
zagłębienia terenowe, w których przez dłuższą część noku
Stagnuje woda, nie miały opisów odkrywek, mimo że kon
tury ich wydzielono na mapie. Ta niejednolitość w redakcji
występuje zarówno w gminie Wiśniew, jak i w gminie Skepe. Te same uwagi odnoszą się również w pewnym stopniu
do wykazów nieużytków w gminnych programach gospo
darki ziemią. Można było spodziewać się tego, ponieważ
gminne programy gospodarki ziemią są opracowywane na
podstawie materiałów kartograficznych i innych dokumen
tów często już nieaktualnych. Dlatego rodzi się wątpliwość
co do celowości sporządzania wykazu nieużytków w gminie
i programu ich zagospodarowania bez aktualizacji w tere
nie i szczegółowej charakterystyki.
Gdy w grę wchodzi zagospodarowanie nieużytku, bardzo
istotną informacją jest jego powierzchnia. Tylko many gle
bowo-rolnicze w skali 1 : 5000 poda ja powierzchnie, orzy
czyim dotyczy to tylko nieużytków oowyżej 0.1 ha. Kontury
nieuζytk6w o powierzchni mniejszej od 0.1 ha sa włączane
do odpowiednich kompleksów przydatności rolniczej. Po
sługiwanie sie rejestrem ewidencji gruntów' również nie
zawsze pozwala na obliczenie powierzchni danego nieużyt
ku. Podaje on sumaryczną powierzchnię nieużytków znaj
dujących się na działce, podczas gdy w terenie jest nastę
pująca sytuacja: jeden nieużytek w obrębię jednej działki,
jeden nieużytek położony na kilku działkach, kilka nieu
żytków w obrębię jednej działki. W pierwszym i drugim
wypadku można określić powierzchnie nieużytku na podsta
wie rejestru ewidencji gruntów, natomiast jest to niemożli
we w trzecim wypadku, to jest gdy na jednej działce znaj
duje sie kilka nieużytków. Należy podkreślić, że dla za
gospodarowania nieużytków nie ma większego znaczenia
sumaryczna powierzchnia nieużytków znajdujących sie na
działce, obejmującą często różne ich rodzaje (piaskownie,
bagno), natomiast istotne znaczenie ma wielkość poszczegól
nych nieużytków, ich rodzaj, kształt, położenie na działce
ito. Praktyka dowodzi, że wysterowanie na działce kilku
mn∣iejszvch nieużytków jest bardziiei szkodliwe niż jednego
większego zajmującego powierzchnie równa kilku mniejszvm. Dlatego przy ustalaniu powierzchni nieużytków znacz
nie Ieusze i dogodniejsze jest posługiwanie sie formularzem
do obliczeń powierzchni działek oraz konturów użytków
klas gruntów, w którym sa podane powierzchnie wszyst
kich konturów wyszczególnionych n≡ m≡pach Hasvfikacvinyeh. ewidencyjnych, clebowo-rolniczvcħ w svali 1 :5000
Maiac wymienione manv. możemy również określić gra
ficznie powierzchnię poszczególnych nieużytków.
Podsumowanie i wnioski końcowe

Badania dowodzą, że na podstawie posiadanych doku
mentów możemy uzyskać jedynie skromne i bardzo często
niejednolite informacje dotyczące nieużytków znajdujących
się w gminie. Ponadto, jak już stwierdzono wcześniej, uZyskiwane dane sa w wielu wypadkach zdezaktualizowane.
Nwaktual ność kartograficznych opracowań Slebovwch za
ciera ogólny obraz nieużytków w gminie, utrudnia wyciąg
niecie poprawnych wniosków odnośnie do stanu nieużyt
ków' lub możliwości ich zagospodarowania. Niepełna znajo
mość charakteru nieużytku oraz środowiska Otaczaiarego
utrudnia podjecie decy⅛ji odnośnie do proponowanego kie
runku zagospodarowania, decyzr zmierzającej do uzyskania
efektów' gospodarczych czv nozpcnsn^darczych. Rachunek
ekonom,'cznv jest nieodzownym elementem prowadzonych
prac rekultywacyjnych, jednak nie zawsze najpoważniej
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wątpliwości, że powodzienie prowadzonych prac rekultywa
cyjnych na terenie gminy zależy od pełnej i rzetelnej in
formacji o nieużytkach. Zatem powinniśmy dysponować ta
kimi materiałami, które:
— dostarczają pełnej informacji dotyczącej nieużytków
oraz terenów otaczających;
— zawierają niezbędne minimum informacji dotyczących
środowiska glebowego i przyrodniczego;
— są jednolite pod względem treści i gromadzone w jed
nym miejscu;
— uwzględniają najnowsze osiągnięcia nauki i techniki.

szym. Ponadto znaczna liczba dokumentów zawierających
cząstkowe informacje odnośnie do nieużytków ogranicza w
sumie ich przydatność i dlatego są one niewystarczające do
właściwego opracowania programu gospodarki ziemią w
gminie czy planu przestrzenego zagospodarowania gminy,
które powinny uwzględniać również program zagospodaro
wania nieużytków.
Na podstawie informacji uzyskanych z wymienionych
dokumentów nie można opracować racjonalnego programu
zagospodarowania nieużytków w gminie. Do tęgo celu są
konieczne szczegółowe informacje o nieużytkach. Nie ulega

CZESŁAW JÓZEFACIUK_______________________ ,
Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa
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Rozpoznanie erozji ¡lo celów urządzeniowo-rolnych
Część I — Charakterystyka erozji gleb

Podjęcie prac związanych z rozpoznaniem i przeciwdzia
łaniem erozji wymaga co najmniej ogólnej znajomości pro
cesów erozyjnych oraz zależności ich nasilenia i szkodli
wości od warunków przyrodniczych i gospodarczych.
Erozja gleb jest to przyśpieszony przez działalność czło
wieka naturalny proces niszczenia powierzchni ziemi przez
wodę (erozja wodna), siłę grawitacji z udziałem wody (ero
zja wodno-grawitacyjna), wiatr (erozja wietrzna) oraz nisz
czenie brzegów morskich przez fale (abrazja). Szczegółowy
podział erozji przedstawiono na rysunku 1.
Erozja wodna ma największy udział w degradacji gleb
i dewastacji gruntów. Wywołują ją krople deszczu oraz wo
dy spływające, które — zależnie od charakteru spływu —
powodują procesy erozji wodnej powierzchniowej, liniowej
i podpowierzchniowej.
W skład erozji wodnej powierzchniowej wchodzą: erozja
rozbryzgowa, spłukiwanie rozproszone, erozja żłobinowa, a
także erozja uprawowa.
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Rys. 1. Schemat podziaju erozji
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Erozja rozbryzgowa, powodowana przez krople deszczu
i grad, niszczy powierzchnię gruntów stokowych nie chro
nionych przez roślinność. Krople deszczu rozbijają gruzełki
glebowe i rozbryzgują odspojone cząstki, przemieszczając je
głównie w dół zbocza. Erozyjna działalność kropel deszczu
polega również na ubijaniu powierzchni gruntu i zamule
niu przestworków glebowych. Niszczy to strukturę i zmniej
sza przepuszczalność gleby, co w rezultacie zapoczątkowuje
lub nasila powierzchniowy spływ wody, który jest przyczy
ną występowania spłukiwania rozproszonego i rozmywów
liniowych.
Spłukiwanie rozproszone polega na mikrożłobieniu po
wierzchni do kilku centymetrów głębokości, wymywaniu
rozpuszczalnych składników pokarmowych i zmywaniu
zwykle najdrobniejszych cząstek glebowych z powierzchni
gruntu. Jest to proces mało dostrzegalny i często bagateli
zowany, choć może spowodować zmycie nie tylko próchnicznego, ale i głębszych poziomów profilu glebowego
(rys. 2).
Rozproszone strużki wody w miarę trwania opadu lub
spływu z tającego śniegu łączą się w większe strugi, powo
dując rozmywanie gruntu zwane żłobieniem.
Erozja żłobinowa jest zjawiskiem powszechnym i powo
duje szybką degradację gleb, zwłaszcza w terenach silnie
urzeźbionych (rys. 3). Materiał ziemny, wymywany ze żłobin, osadza się u podnóży zboczy, na dnach dolin śródpol
nych lub rzecznych oraz jest unoszony do rowów meliora
cyjnych. cieków i zbiorników wodnych. Erozja żłobinowa
przyczynia się do szybkiego ubytku poziomów glebowych,
pogorszenia biofizykochemicznych i agroekologicznych właś
ciwości gleb. Powoduje również zmiany w rzeźbie i mikrorzeźbie terenu — sfalowanie zboczy, tworzenie się i pogłę
bianie dolinek smużnych i powstawanie stożków napływo
wych. Zlobiny są likwidowane podczas uprawy roli i dlatego
erozję żłobioną zaliczono do erozji wodnej powierzchnio
wej. mimo że mechanizm powstawania żłobin kwalifikuje
ją do erozji liniowej.
Erozja uprawowa jest to przemieszczanie gleby w dół
stoków, powodowane przez narzędzia i maszyny w· toku uprawy roli. Największe przemieszczanie warstwy uprawnej
powoduje orka, zwłaszcza wykonywana wzdłuż lub ukoś
nie do spadku terenu albo poprzecznie, ale z odkładaniem
skib w dół zbocza. Również inne narzędzia, jak: kopaczki
do ziemniaków, talerzówki. kultywatory, brony, powodują
przemieszczanie gleby w dół zboczy i odsłanianie podłoża.
Erozja powierzchniowa jest zjawiskiem powszechnym, po
wodującym systematyczną degradację gruntów. Gleby na
zboczach są w różnym stopniu zmyte, niekiedy aż do skal
nego podłoża. Powoduje to pogorszenie właściwości gleb, ob
niżenie klas bonitacyjnych oraz spadek plonów o kilkanaś
cie. a niekiedy nawet o kilkadziesiąt procent. Gleby u pod-
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Rys. 2. Zróżnicowanie miąższości poziomów glebowych pod wpływem erozji wodnej powierzchniowej
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nóży zboczy i w dolinach są namywane i mają znaczną
miąższość poziomu akumulacyjnego, niekiedy nawet do
kilku metrów (rys. 2). Glebj’ te cechują się zwykle wadli
wymi właściwościami Azykowodnymi — są często zwięzłe,
zlewne, a okresowo nawet podmokłe. Mimo dużej żyzności
i zawartości składników pokarmowych, zwłaszcza w prze
liczeniu na jednostkę powierzchni, plony zwykle nie są wyż
sze od plonów uzyskiwanych na nie erodowanych glebach
wierzchowinowych, a zboża często wylęgają. Niekiedy żyz
ne gleby namyte w dolinach lub na stożkach namywowych
są wtórnie zamulane mniej żyznym (Wyerodowanym) ma
teriałem ziemnym.
Erozja wodna powierzchniowa występuje na około 200∕o
powierzchni kraju, a w stopniu średnim, silnym i bardzo
silnym zagraża około 1,6 min ha gruntów rolnych. Główne
rejony zagrożenia to tereny wyżyn środkowych, pogórzy
i gór oraz pojezierzy. Erozja wodna powierzchniowa powo
duje duże szkody gospodarcze i jest nazywana skrytym bi
czem rolnictwa, gruźlicą i rakiem gleby.
Erozja linowa jest wynikiem skoncentrowanych spływów
wód okresowych (erozja wąwozowa) i stałych (erozja rzecz
na).
Erozja wąwozowa jest najbardziej destrukcyjną formą
erozji wodnej na gruntach rolnych i odznacza się wyjątko
wo dużą szkodliwością dla rolnictwa i wielu innych dzie
dzin gospodarki narodowej. Wąwozy rozcinają rolniczą prze
strzeń produkcyjną, przekształcają grunty rolne na nie
użytki, utrudniają gospodarowanie, a zwłaszcza mechaniza
cję uprawy i transportu. W wyniku drenującego charakteru
rozcięć osuszane są przyległe tereny stokowe. Materiałem
ziemnym wymywanym z wąwozów są zamulane pola upraw
ne, użytki zielone, urządzenia melioracyjne i drogowe oraz
cieki i zbiorniki wodne. Stożki napływowe, tworzące się u
wylotu wąwozów, zamulają żyzne gleby dolin śródpolnych
Rys. 3. Erozja Zlobinowa w wyniku ulewy

i rzecznych często jałowym, przesortowanym materiałem
oraz pogarszają stosunki wodne, ponieważ utrudniają swo
bodny odpływ wód (rys. 4).
Erozja wąwozowa występuje na około 22∙∕o obszaru Pol
ski, a w stopniu średnim, silnym, bardzo silnym na około
6% powierzchni. Najgęstsza sieć wąwozów wwstępuje w
południowo-wschodniej, południowej i południowo-zachod
niej części kraju. Najsilniej pocięte przez wąwozy są wyżyn
ne obszary lessowe — Wyżyna Lubelska i Roztocze, Wyżyna
Sandomierska i Miechowska oraz Pogórze Srodkowobeskidzkie, Góry Sanocko-Tuczynskie, Bieszczady Zachodnie i Gó
ry Świętokrzyskie.
Łączna długość wąwozów w kraju wynosi około 40 000
km, a powierzchnia około 100 000 ha. Na niektórych wy
żynnych obszarach lessowych łączna długość wąwozów do
chodzi do 10 km/km2, a powierzchnia zajęta przez wąwozy
do 20—30% (rys. 5). Erozja wąwozowa dewastuje najżyźniejsze gleby, a zwłaszcza lessowe (rys. 6) i rędzinowe (rys. 7)
Erozja rzeczna jest to niszczenie koryt stałych cieków
wodnych. Dzieli się ją na brzegową, denną i źródlaną
(wsteczną).
Erozja brzegowa polega na rozmywaniu wklęsłych brze
gów rzek, a odkładaniu rumowiska zwykle piaszczystego
lub żwirowego na brzegach wypukłych (rys. 8). Zjawisko
to, zwane meandrowaniem, jest charakterystyczne zarówno
dla rzek wyżynnych, jak i nizinnych. Jego szkodliwość po
lega na niszczeniu użytków rolnych, pogarszaniu gleb w
dolinach i rujnacji budowli wodnych.
Erozja denna polega na rozmywaniu dna. Nasilenie jej
zaleζjr od spadku podłużnego, przekroju koryta, rodzaju
gruntu oraz wielkości i wahań przepływów wody.
Rys. 4. Stożek napływowy utworzony u wylotu wąwozu utrudnia
odpływ wód z doliny śródpolnej
t∙⅛.
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Rys. 5. Przykład terenów lessowych pociętych wąwozami

Rys. 6. Wąwóz lessowy
Rys. 7. Wąwóz rędzinowy
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Wcinanie się koryt rzecznych obniża poziom wód grun
towych, co może pogorszyć warunki wzrostu roślin i zmniej
szyć zasoby wodne zlewni.
Erozja Podpowierzchniowa (sufozją) jest to proces roz
mywania gruntu pod powierzchnią ziemi, wywołany przez
wodjr przesiąkające i krążące w gruncie. Erozyjna działal
ność wód wewnątrz gruntu może mieć charakter mecha
niczny’ (sufozją mechaniczna) lub chemiczny (sufozją che
miczna). W wyniku sufozji na powierzchniach słabo urzeź
bionych i na gruntach zasobnych w węglan wapnia (lessy,
Czarnoziemy na lessach) powstają bezodpływowe zagłębie
nia terenowe z okresowo lub stale stagnującą wodą (rys. 9).
Ponadto procesy Sufozyjne przyczyniają się do rozwoju wą
wozów lessowych.
Erozja wodno-grawitacyjna, zwana również ruchami ma
sowymi, powoduje przemieszczanie utworów glebowych,
Zwietrzelinowych i skalnych, zwłaszcza na stokach górskich.
Do celów praktyki rolniczej podzielono erozję wodno-grawitacyjną na osuwiska, suliflukcję, spełzywanie, osiadanie,
obrywy, osypywanie i lawiny.
Osuwiska wśród procesów erozji wodno-grawitacyjnej
powodują największe szkody zarówno w rolnictwie, jak
i drogownictwie, gospodarce komunalnej i wodnej. Miąż
szość przemieszczanych mas może wynosić od kilkunastu
centymetrów do kilkudziesięciu metrów, a kubatura nawet
do kilku milionów metrów sześciennych. Oprócz czynników
naturalnych (duże nachylenie stoków, układ warstw geolo
gicznych, duża ilość opadów, podcięcie stoków przez erozję,
zwłaszcza rzeczną) częstą przyczyną występowania osu
wisk jest gospodarcza działalność człowieka związana z
naruszeniem równowagi stoków (wykopy, kamieniołomy,
kopalnictwo odkrywkowe i głębinowe, budownictwo wodne,
obciążenie stoków budowlami, awarie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, zmiana użytkowania terenu; rys. 10).
Soliflukcja jest to spływanie wierzchniej, rozmarznlętej
i ,przesyconej wodą warstwy gleby po powierzchni ześlizgu,
którą tworzy uwodnioną warstewka gruntu tuż nad po
wierzchnią zmarzliny. Procesy te zachodzą podczas rozto
pów śniegowych na zboczach o nachyleniu powyżej 300∕o.
wytworzonych z lessów, utworów gliniastych i ilastych ce
chujących się dużą plastycznością. Soliflukcja występuje
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niemal tylko na gruntach ornych i lokalnie powoduje szyb
ką degradację gleb (rys. 11).
Spelzywanie jest to bardzo powolne przemieszczanie się
gleb na stokach w wyniku nadmiernego uwilgotnienia i wa
hań temperatury powodujących kurczenie się gruntu. Zbo
cza podlegające Spelzywaniu mają nierówną, pofalowaną
i pomarszczoną powierzchnię, a rosnące na nich drzewa są
często powyginane u podstawy. Spelzywanie występuje lo
kalnie, zwłaszcza w górach, na pogórzu i na Kaszubach.
Nie stanowi istotnego zagrożenia dla rolnictwa.
Osiadanie w warunkach naturalnych występuje rzadko
i jest związane z układem, wytrzymałością i właściwościa
mi warstw geologicznych. Osiadanie jest częstym zjawis
kiem w okręgach górniczych, gdzie kopaliny wydobywa się
metodą głębinową. Na przykład w Górnośląskim Żagłębiu
Węglowym osiadanie gruntu na terenach poeksploatacyj
nych dochodzi do kilkudziesięciu metrów głębokości, a po
wierzchnie bezodpływowych niecek osiągają setki hektarów.
Obrywy występują na pionowych ścianach i urwiskach
skalnych. W rolnictwie nie powodują szkód.
Lawiny występują tylko na stromych stokach górskich.
Mogą być śniegowe i kamienne. Skutkiem ich jest nie tylko
przemieszczenie mas śniegu czy gruntu, ale także dewastacja roślinności, budowli, dróg i niemal coroczne straty w
ludziach.
Abrazja jest to niszczenie brzegów dużych zbiorników
wodnych (oceanów, mórz, jezior) przez fale. Szczególnie du
żą siłę niszczącą mają fale w czasie sztormowych wiat
rów wiejących od morza. Podcinane brzegi ulegają erozji
wodnej, a zwłaszcza osuwiskom i obrywom. Przykładem
abrażji na wybrzeżu Bałtyku jest kościół koło Trzęsacza.
wybudowany przed kilkoma wiekami w odległości 2 km
od morza, a którego ruiny już częściowo pochłonęły falc
morskie.
Erozja wietrzna występuje powszechnie, zwłaszcza na
piaskach luźnych, lekkich glebach piaskowych, murszach
i utworach pyłowych różnego pochodzenia, ale w skali kra
ju powoduje znacznie mniejsze szkody od erozji wodnej.
Nasilenie procesów erozji wietrznej to okresy zimy i przed
wiośnia oraz wiosennych i jesiennych prac polowych. Erozja
wietrzna powoduje istotny spadek żyzności gleb, ponieważ
wywiewaniu podlegają najdrobniejsze i najżyżniejsze cząst
ki pyłowe i koloidalne. W skrajnym wypadku doprowadza
to do powstania nieużytków wydmowych. Zagrożenie grun
tów przed erozją dotyczy około 3 min ha gruntów ornych
w kraju. Erozji wietrznej podlegają także hałdy i składowi
ska materiałów odpadowych. Stanowią one duże zagrożenie
dla otaczającego środowiska, zwłaszcza gdy są to materiały
toksyczne.
Z kolei omówię przyrodnicze i gospodarcze czynniki na
silenia erozji.
Rzeźba terenu (zwłaszcza nachylenie zboczy, następnie
ich długość, kształt i ekspozycja) ma decydujący wpływ na
nasilenie erozji wodnej. Z badań amerykańskich wynika,
że przy 2-krotnym wzroście nachylenia nasilenie erozii
wzrasta 2,5-k∣rotnie. Natomiast 2-krotny wzrost długości zbocza zwiększa nasilenie erozji 1.41 raza. Najsilniej są erodowane stoki wypukłe, ponieważ w miare Odchvlania się od
wierzchowiny i zwiększania się objętości spływających wód
wzrasta nachylenie. Na stokach wklęsłych jest odwrotnie.
Przyjęto, że stoki o ekspozycji południowej są silniej nisz
czone przez erozję powierzchniowa niż północne. Natomiast
erozja wodno-grawitacyjna ma Wieksze nasilenie na stokach
o ekspozycji północnej. Istotna jest również wielkość zlewni
cząstkowych, która często decyduje o rozwoju form erozji
Iiniowej.
Klimat różnicuje występowanie poszczególnych rodzajów
erozji w czasie i przestrzeni. W górach okresem krytycznym
dla erozji wodnej są ulewne deszcze wiosenno-letnie. Na
wyżynach środkowych większość zniszczeń erozyjnych wy
stępuje w czasie roztopów śniegowych. Występowaniu i na
sileniu erozji wodno-graw’itacy'jnej sprzyja silne uwilgot
nienie gruntu. Dlatego większe znaczenie mają długotrwałe
opady, nawet o małym natężeniu, niż krótkotrwałe opady,
burzowe.
Na podstawie dotychczasowych badań trudno wyznaczyć
rejony zagrożenia erozją wodną ze względu na zróżnicowa
nie klimatu. Niewątpliwie znaczny wpływ wywiera roczna
suma opadów, natężenie i częstotliwość deszczów oraz miąż
szość pokrywy śniegowej i przebieg jej tajania.
Na nasilenie erozji wietrznej wpływa prędkość i często
tliwość wiatrów, wilgotność gleb i powietrza. Przyjmuje
się. że wiatry o prędkości ponad 5 m/s mogą powodować
przemieszczanie materiału glebowego. Największe zagroże
nie powodują mroźne i suche wiatry północno-wschodnie,

Rys. 8. Erozja rzeczna brzegowa

Rys. 9. Wymok sufozyjny

Rys. 10. Zbocze zniszczone przez osuwisko
Rys. 11. Soliflukcja na zboczu lessowym

wywiewające śnieg, a następnie wysuszające i przemieszcza
jące materiał glebowy.
Gleby są poważnym czynnikiem warunkującym nasile
nie procesów rzeźbotwórczych. Zróżnicowanie podatności na
erozję wodną czy wietrzną warunkuje przede wszystkim
rodzaj (skała macierzysta) i gatunek (skład granulometryczny) gleb. Natomiast mniejsze znaczenie mają cechy glebowo-typologiczne. Przy rozpatrywaniu składu granulometrycznego należy uwzględnić wszystkie frakcje mechaniczne. Po
ważne znaczenie ma frakcja spławialna, a w niej części
ilaste i koloidalne, które stanowią lepiszcze dla pozostałych
grubszych cząstek pyłowych i piaszczystych. Podatność gleb
na erozję zależy także od kultury gleby. Na przykład, w
miarę ubożenia poziomu próchnicznego pogarsza się struk
tura gleby, jej chłonność wodna i przepuszczalność, co
zwiększa nasilenie erozji.
Szata roślinna ma decydujący wpływ na ograniczenie
nasilenia i występowania wszystkich rodzajów erozji. Dla
zilustrowania ochronnej szaty roślinnej przytacza się dane
amerykańskie, podane przez Bennetta. według których
zmycie 18-centymetrowej warstwy gleby gliniastej ze sto
ku o naęhyleniu 10% w klimacie kontynentalnym następuje:
pod pierwotną puszczą w czasie 575 000 lat;
pod trwałą darnią w czasie 82 150 lat;
w uprawie polowej z płodozmianem w czasie 110 lat;
w czarnym ugorze w czasie 18 lat.

LECH BROKMAN_______________________
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Biuro Kartografii
Warszawa

Od szeregu lat obserwuje się wzrastające zainteresowa
nie mapami tematycznymi. Rozwój gospodarczy kraju wy
maga różnych informacji, dostarczanych szybko i rzetel
nych. Jedną z najbardziej komunikatywnych form przekazu
informacji, wykorzystywaną w licznych badaniach i anali
zach oraz w pracach projektowych, jest mapa. Wielotematyczne opracowania kartograficzne są niezbędne dla Wielu
użytkowników, reprezentujących liczne branże, instytuty
naukowe i urzędy.
■<
1. Zapotrzebowanie na mapy tematyczne

Jest zapotrzebowanie na tematyczne mapy potrzebne do
zarządzania na różnych szczeblach administracyjnych, po
cząwszy od zarządzania centralnego aż do gminy. Potrzebne
są aktualne mapy powierzchniowej charakterystyki terenu,
mapy uzbrojenia terenu, komunikacyjne, mapy przedsta
wiające stan gospodarki mieszkaniowej, przemysłu, usług,
mapy charakteryzujące zakres swobody dyspozycyjności te
renu, wykazane w obowiązującej klasyfikacji map w gru
pie stanu zagospodarowania terenu. Jest zapotrzebowanie
na mapy stanu struktury społecznej, szczególnie mapy de
mograficzne. Do prac projektowych, sporządzania analiz
i prowadzenia badań w grupie map fizjograficznych po
trzebne są mapy rzeźby terenu, mapy geologiczne, hydro
graficzne. glebowe, szaty roślinnej, a w grupie map sozo
logicznych — mapy zagrożenia i ochrony środowiska. Lista
zapotrzebowania na mapy jest otwarta i stale wzbogacana
nowymi pozycjami.
W roku 1974 w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii
opracowano i wprowadzono do praktyki kompleksowy
Program rozwoju kartografii w Polsce. Program zawiera
bilans potrzeb z zakresu kartograficznych opracowań pod
stawowych i tematycznych niezbędnych w różnych dziedzi
nach gospodarki narodowej oraz kierunki rozwoju bazy
technologicznej, warunkujące wykonanie planowanych zadań.
Określono zakres zapotrzebowania na kartograficzne mate
riały podstawowe. Na pierwszym miejscu znalazła się ma
pa zasadnicza kraju w skalach 1 : 500, 1 : 1000. 1 : 2000 i
I : 5000, z założeniem, że ze względu na charakterystykę
określonego obszaru będzie opracowana mapa tylko w jed
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Z roślin uprawnych największą wartość Przeciwerozyjną mają trawy i ich mieszanki z motylkowymi, a następ
nie rośliny ozime. Mniejszą wartość ochronną, zwłaszcza w
terenach wyżynowych, mają zboża jare. Okopowe natomiast
najsłabiej chronią glebę przed erozją.
Nasilenie erozji na gruntach ornych zależy również od
systemu _ agrotechniki, wielkości i układu pól oraz układu
i umocnienia dróg. Zwiększające się obecnie tempo degra
dacji gleb i dewastacji gruntów przez erozję wypływa z
działalności gospodarczej człowieka, a głównie ze zmian
strukturalnych w rolnictwie, polegających na zwiększeniu
powierzchni pól i gospodarstw oraz mechanizacji prac pnio
wych i transportu. W wyniku na przykład scalenia pól i
gospodarstw następuje likwidacja miedz, skarp, zadarnień
i zadrzewień śródpolnych, stanowiących ważny element ograniczający erozję. Wiadomo bowiem, że nasilenie erozji na
dużych polach, zwłaszcza uprawianych bez przestrzegania
zasad ochrony przeciwerozyjnej, jest znacznie większe. Rów
nież brak odpowiednich ciągników i narzędzi do uprawy
stoków, a także nieumiejętne ich stosowania (uprawa wzdłuż
spadku) zwiększa nasilenie erozji w ogóle, a zwłaszcza erozji
uprawowej. Transport ciągnikowy i samochodowy w po
równaniu z konnym znacznie przyśpiesza zagłębianie się
dróg gruntowych i przekształcanie ich w wąwoży.
Z przytoczonych względów scalenie gruntów oraz inne
prace urządzeniowo-rolne, zwłaszcza w gospodarstwach
wielkoobszarowych, powinny uwzględniać ochronę gleb przed
erozją.

Rozwój kartografii tematycznej kraju

nej skali, najbardziej odpowiadającej' potrzebom gospodar
czym. Jest to nowoczesna mapa, odznaczająca się aktual
nością, czytelnością i formą dogodną do wykorzystania. Za
kres treści, wzbogacony elementami ewidencji gruntów, in
formacjami o technicznym uzbrojeniu terenu, jest przedsta
wiony na mapie lub na nakładkach tematycznych związa
nych z danym arkuszem. Niezbędne są mapy podkładowe,
opracowywane i wydawane w formie dostępnej do pow
szechnego wykorzystania do potrzeb gospodarczych, oraz
oparte na nich mapy tematyczne, opracowywane również
na podstawie mapy zasadniczej. Poważnym zadaniem kar
tograficznym jest wykonywanie i wzbogacanie zakresu wy
dawniczego opracowań kartograficznych z dziedziny tak
zwanej kartografii ogólnej do potrzeb rynkowych, wielu
branż, instytucji, instytutów naukowych i zadań ekspor
towych.
W odniesieniu do prognozowanych potrzeb Program za
kłada kierunki rozwoju bazy technologicznej poszczególnych
przedsiębiorstw kartograficznych i geodezyjno-kartograficz
nych w kraju. Opracowano model organizacji i wyposażenia
bazy technologicznej kartografii, w skład którego wchodzą
specjalistyczne jednostki kartograficzno-wydaλvnicze, pra
cownie kartograficzno-reprodukcyjne, a także stanowiska
pracy dostosowane do szybkiego reprodukowania dokumen
tacji kartograficznej. Rozmieszczenie bazy technologicznej
i stopień nagromadzenia środków produkcji zależą od zgła
szanego zapotrzebowania na materiały kartograficzne i usługi kartograficzno-reprodukcyjne. Omawiany program za
kłada wszechstronny rozwój kartografii w latach 1974—4990
w zakresie niezbędnym do maksymalnego zaspokajania stale
wzrastającego zapotrzebowania na opracowania kartogra
ficzne.
2. Kierunki rozwoju kartografii tematycznej i dotychczasowe
dokonania

Zagadnienie rozwoju kartografii tematycznej znalazło się
w kręgu żywego zainteresowania kierownictwa Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii, Rady Geodezyjnej i Karto
graficznej, Komitetu do Spraw Kartografii Ogólnej oraz
organizacji społecznych. Przedstawiono koncepcję opracowa-
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nia map tematycznych -do różnych potrzeb gospodarczych
oraz wstępny program opracowania map tematycznych po
trzebnych gospodarce narodowej, określono kolejność opra
cowania map, uznano za konieczne poszukiwanie nowych
źródeł informacji kartograficznej. Szczególną uwagę zwró
cono na rozwój teledetekcji z wykorzystaniem zdjęć Iotniicznych, sporządzanych różnymi technikami z wysokich pu
łapów, oraz obrazów satelitarnych.

Prezydium Rządu podjęło decyzję w sprawie wykorzysta
nia obrazów satelitarnych Ziemi i zdjęć lotniczych w za
rządzaniu gospodarką narodową. W Instytucie Geodezji i
Kartografii powołano Ośrodek Przetwarzania Obrazów Lot
niczych i Satelitarnych (OPOUS) i niezwłocznie przystą
piono do realizacji decyzji. Zgromadzono specjalistów z
różnych branż, przystąpiono do szkolenia w kraju i w
ośrodkach zagranicznych, dokonano wyboru niezbędnego
sprzętu i urządzeń pomiarowych wchodzących w skład sy
stemu pozyskiwania, gromadzenia, interpretowania i prze
twarzania informacji na formę konieczną do dalszych opracowań. Są w opracowywaniu technologie, wykonuje się
pierwsze opracowanie wzorcowe, jak Mapa termalna War
szawy.
Określono potrzebę prowadzenia intensywnych prac w
zakresie rozeznania redakcyjnego i technologicznego wyda
wania map tematycznych, opracowania wytycznych i wzo
rów niektórych map. Zadanie to znalazło się w planie dzia
łalności Instytutu Geodezji i Kartografii.

W 1976 roku w Zielonej Górze odbyła się ogólnopolska
konferencja szkoleniowa pt. Mapy tematyczne. Konferencja
ta była wzbogacona wystawą krajowych i zagranicznych
opracowań z zakresu kartografii tematycznej. W świetle
dotychczasowego rozwoju kartografii w świecie i w kraju
omawiano zagadnienia: znaczenia i funkcji map tematycz
nych, treści i formy przedstawiania zjawisk, zbierania in
formacji kartograficznych, organizacji prac redakcyjnych
i wydawniczych, znaczenia opracowań metodycznych i inne.
Wnioski dotyczące rozwoju prac nad metodą opracowań
kartograficznych, nad doskonaleniem technologii, dalszym
rozwojem bazy technologicznej i wydawniczej skierowano
do resortów i instytucji.
W wyniku intensywnego działania w zakresie rozwoju
kartografii tematycznej problematyka kartograficzna w 1977
roku była przedmiotem obrad Kolegium GUGiK, Rady Geo
dezyjnej i Kartograficznej, Komitetu do spraw Kartografii
oraz organizacji społecznych.
We wrześniu 1977 roku odbyło się posiedzenie Kolegium
GUGiK, na którym przedstawiono Zasady i program opra
cowywania map tematycznych. Realizacja tego programu
wymaga:
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— modernizacji i dalszej rozbudowy bazy technologicznej
kartografii, utworzenia nowych stanowisk pracy, dokonania
szeregu zabiegów inwestycyjnych, organizacji nowoczesnych
ciągów technologicznych w zakresie redagowania i wyda
wania map;
Ί
— utworzenia nowoczesnego systemu informacji karto
graficznej, opartego na teledetekcji, informatyce i banku
danych;
— wykonanie podstawowego zasobu dokumentacji kar
tograficznej, składającego się z utrzymywanych w aktual
ności map wchodzących w skład zbioru mapy zasadniczej
(w przedziale skalowjτn 1 : 500 do 1 : 5000) oraz zbioru mapy topograficznej (w przedziale skalowym od 1 :10 000.
1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 aż do skali 1 : 1 000 000) i udostępniania w formie najbardziej przydatnej do dalszych
opracowań tematycznych.
Program ten został przyjęty do realizacji, znalazł popar
cie Rady Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Komitetu do
spraw Kartografii. Posiedzenia odbył>· się w listopadzie
i w grudniu 1977 roku.

W listopadzie 1977 roku odbyło się seminarium szkole
niowe o charakterze ogólnokrajowym, po raz pierwszy zor
ganizowane przez trzy sekcje kartograficzne działające w
Polsce, a mianowicie Sekcję Fotogrametrii i Kartografii Ko
mitetu Geodezji PAN. Sekcję Kartograficzną Stowarzyszenia
Geodetów Polskich oraz Komisję Kartograficzną Polskiego
Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie odbyło się z udzia
łem gości z Węgier i z Bułgarii. Omówiono temat: Problemy
redakcyjne wielko- i Srednioskalowych map tematycznych,
przedstawiono 20 referatów. W wyniku rzeczowej dyskusji
zgłoszono listę wniosków nacechowanych troską .o unifi
kację i standaryzację znaków kartograficznych, ujednolice
nie barw, ustalenie właściwej terminologii kartograficznej,
modernizację bazy technologicznej, szkolenie kadry.

3· Rozwój bazy technologicznej kartografii

Modernizacja i rozbudowa bazy technologicznej karto
grafii jest zadaniem długofalowym, wymagającym znacznych
nakładów inwestycyjnych i środków dewizowych na zaku
pienie urządzeń technicznych tworzących ciągi technolo
giczne, a także materiałów umożliwiających stosowanie no
woczesnych metod. Zadanie to wymaga szeregu zabiegów
modernizacyjnych, inwestycyjnych, kapitalnych remontów
pomieszczeń i dostosowania do nowej techniki wznoszenia
obiektów, w których znajdą się nowoczesne stanowiska
pracy w dziedzinie redagowania i wydawania map tema
tycznych. Konieczne jest poszukiwanie nowych technolo
gii, prowadzenia badań, dokonywania próbnych urucho
mień oraz wdrożeń produkcyjnych. Działania w tym kie
runku powinny mieć na celu ujednolicenie procesów tech
nologicznych. Pozwoli to na standaryzację wyposażenia i
stosowania jednolitych materiałów. Nowe procesy technolo
giczne, jak również nowe maszyny i urządzenia, wymagają
szybkiego dostosowania i przeszkolenia kadry specjalistycz
nej, szczególnie pracowników obsługi procesów7 technolo
gicznych i rysowników kartograficznych.

W miarę posiadanych środków inwestycyjnych GUGiK
modernizuje bazę technologiczną kartografii. Pracownie kartograficzno-reprodukcyjne OPGK w Rzeszowie, Wrocławiu
i Radomiu znalazły się w nowych pomieszczeniach. Doko
nano szeregu remontów i adaptacji w Katowicach, Olszty
nie, Gdańsku i wielu innych miastach, gdzie instalowane
były nowe aparaty fotoreprodukcyjne oraz urządzenia
wchodzące w skład ciągów technologicznych fotoreprodukcji i pracowni kopiowania. Modernizowany jest zakład wy
dawniczy PPWK, między innymi zakupiono maszynę prze
drukowy, dwukolorową maszynę drukową Champion 250
oraz szereg urządzeń pomocniczych. Na uwagę zasługuje
zakupienie kopiarek dwuazowych. Kopiarki te, zainstalowa
ne w poszczególnych zakładach terenowych OPGK, umoż
liwiają szybkie powielanie dokumentacji kartograficzej.
Pracownie fotoreprodukcyjne wszystkich niemal OPGK wy
posażono już w nowe aparaty fotoreprodukcyjne. W więk
szości wypadków są to aparaty typu AHZ-78K produko
wane w NRD (Poligraph-Reprotechnik w Lipsku), typu Lit
hotex (Monotype, Anglia), Klimsch (NRF) oraz Dainippon
Screen typu Senator Graphicart (Japonia). Przewdduje się
dalsze wyposażenie PPWK w dwukolorowe maszyny druko
we, wyposażenie OPGK w Wysokoprecyzyjne aparaty foto
reprodukcyjne oraz w prasy przedrukowe dostosow7ane do
małonakładowego druku map. Pierwsza seria maszyn prze
drukowych typu Adast-Kovo Zetaconte 701 z Czechoslow7acij
będzie dostarczona w 1978 roku. Niezależnie będą dostarcza
ne urządzenia do kontaktowego kopiowania dokumentacji
kartograficznej (kopioramy, kopiarki, urządzenia do kopio
wania Wdelobarwnego drogą fotoutwardzania).
Niezmiernie istotnym zagadnieniem, warunkującym wpro
wadzanie nowych technologii redakcyjnych i wydawniczych,
jest zapewnienie rytmicznych dostaw7 materiałów i odczyn
ników. Dotychczas w większości wypadków7 materiały te są
kupowane za granicą w krajach strefy dolarowej. Stan ten
powoduje poważne obciążenie dewizowe kraju. Biuro Nauki
i Techniki GUGiK podjęło energiczne kroki w celu uru
chomienia krajowej produkcji niektórych materiałów7. Prze
de wszystkim dotyczy to folii poliestrowej produkow7anej
w Zakładach Nitron-Erg w Krupskim Młynie, która po
odpowiednim uzdatnianiu może służyć jako podłoże do spo
rządzania arkuszy do prac rysowniczych, arkuszy do kopio
wania dwuazowego, arkuszy rytowniczych. filmów graficz
nych do fotografii optycznej oraz do fotografii kontaktow7ej,
materiałów podklejanych służących do kopiowania i montażu
nazewnictwa i oznaczeń na mapach, plansz rysowniczych,
a także powlekanych, kaszerowanyqh form do druku offse
towego. Zbiór tych uzdatnień nazwano rodziną zastosowań
folii poliestrowej w technologicznych procesach kartografi
cznych. Badania technologiczne nad wykorzystaniem uzdat
nianych folii poliestrowych w kartografii i w pracach pro
jektowo-inżynierskich są prowadzone w kilku ośrodkach
w Polsce, między innymi w Instytucie Poligrafii Politechni
ki Warszawskiej (w ramach podpisanego niedawno porozu
mienia pomiędzy GUGiK, Zjednoczeniem Przedsiębiorstw
Geodezyjno-Kartograficznych „Geokart” a Instytutem Poli
grafii PW o wieloletnią współpracę naukowo-techniczną) oraz w Zakładzie Technologii Chemicznej PW. Dotychczaso
we starania doprowadziły do przygotowania technologiczne
go ciągu uzdatniania folii poliestrowych w Chemicznej Spół
dzielni Pracy „Chemii” w Częstochowie. Trwają prace mo
dernizacyjne w Warszawskich Zakładach Fotochemicznych,
prowadzone są badania, w wyniku których produkcja kra
ll?

jowa filmów graficznych będzie wzbogacona w nowe asor
tymenty odpowiadające współczesnym wymaganiom; będą
to materiały stabilne dostosowane do chemicznej obróbki w
procesorach.
4. Pozyskanie specjalistycznej kadry kartograficznej

Rozwój kartografii tematycznej wymaga pozyskania spe
cjalistycznej kadry, zarówno z wykształceniem wyższym,
jak i pracowników obsługi procesów kartograficznych,
przeważnie rysowników kartograficznych i operatorów urządzeń kartograficzno-reprodukcyjnych. Jest to zadanie
długofalowe, które może być rozwiązane drogą kształce
nia wyższego i średniego, jak i drogą doskonalenia zawo
dowego. Zagadnienie to jest rozpatrywane już od dłuższe
go czasu. Zgłaszane są postulaty dotyczące:
— powiększenia naboru na studia na Wydziale Geodezji
i Kartografii PW oraz na Wydziale Geografii UW, z wy
raźnym ukierunkowaniem specjalizacji kartograficznej;
—v dalszej modernizacji programów nauczania kartogra
fii i reprodukcji kartograficznej, ze szczególnym naciskiem
na zagadnienia kartografii tematycznej;
— organizowanie praktyk studenckich w rozwiniętych ośrodkach kartograficznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia kartografii tematycznej;
— ukierunkowywania prac magisterskich i prac doktor
skich na zagadnienia redakcyjne i wydawnicze z zakresu
kartografii tematycznej;
— rozszerzenia zakresu stypendiów fundowanych dla stu
dentów przejawiających zdolności i zamierzających poświę
cić się zagadnieniom kartograficznym;
— zorganizowania studium podyplomowego z zakresu kar
tografii tematycznej; umożliwi ono odzyskanie dla zawodu
kartografów, którzy po ukończeniu studiów specjalizowali
się w innych dziedzinach;
— opracowania i wydania ,podręcznika z zakresu redakcji
i wydawania map tematycznych;
— powołania klas ze specjalizacją kartograficzną w geo
dezyjnych szkołach pomaturalnych; należy je zorganizować
w tych ośrodkach, w których jest znaczne zapotrzebowanie
na pracowników obsługi procesów technologicznych, a więc
w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie;
— zwiększenia liczby kursów doskonalenia zawodowego
z zakresu kartografii w rozwiniętych ośrodkach kartogra
ficznych; kursy te powinny być wielokrotnie organizowane
z udziałem specjalistów z zagranicy;
— szerszego niż dotychczas korzystania ze stażów orga
nizowanych w rozwiniętych ośrodkach kartograficznych w
świecie, na przykład w IGN w Paryżu, w Uniwersytecie
Technicznjan w Ziirichu, w Cambridge w Anglii i w innych,
a także krótkotrwałych konsultacji technologicznych pro
wadzonych przez ośrodki szkoleniowe licznych firm produ
kujących materiały przydatne w procesach kartograficznych.
Wszechstronne szkolenie kadry kartograficznej ma ogrom
ne znaczenie i umożliwia sprawne wprowadzanie nowych
technologii. Konieczne jest rozeznanie technologiczne, mode
lowanie procesów redakcyjnych, proeesów wydawniczych
oraz optymalizacja organizacji pracy na wszystkich szcze
blach, poczynając od pozyskiwania informacji kartograficz
nych potrzebnych w pracach redakcyjnj’ch.
5. Rozwój informacji kartograficznej

Do opracowania map tematycznych są konieczne nastę
pujące materiały informacyjne:
— zbiory wyników .pomiarów szczegółowych i specjalnych,
wykonywanych przez służbę geodezyjną do określonej mapy
tematycznej;
— zbiory informacyjne uzyskiwane z badań terenowych
WykonjrWanych przez grupy specjalistyczne (branżowe);
— dane opisowe i liczbowe dotyczące specjalnych cha
rakterystyk technicznych, sporządzane w terenie przez spe
cjalistyczne grupy branżowe;
— szczegółowe opracowania kartograficzne związane z
tematyką map;
— informacje uzyskiwane z różnych materiałów kartogra
ficznych;
— zbiory danych statystycznych uzyskiwane na przykład
drogą ankietowania, otrzymywane z Głównego Urzędu Sta
tystycznego;
— dane otrzymywane drogą teledetekcji, płynące z inter
pretacji obrazów satelitarnych, zdjęć skanerowych, zdjęć
lotniczych sporządzanych w różnych zakresach spektral
nych, obejmujących obszar całego kraju lub jego części. Ma
teriały uzyskiwane drogą teledetekcji mają charakter syn
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tetyczny i mogą być wykorzystywane do opracowania przeglądowch map tematycznych, a po uzupełnieniu danymi z
pozostałych Wymientonych źródeł informacji mogą być wy
korzystywane również do opracowania szczegółowych map
tematycznych.
Wartość map tematycznych zależy od aktualności, toteż
dane informacyjne przeznaczone do potrzeb kartografii te
matycznej powinny być okresowo aktualizowane. Okres
aktualizacji zależj· od stopnia zachodzących zmian oraz od
ich intensywności. Procesy Szybkozmienne wymagają wpro
wadzania zmian w bardzo krótkich okresach. Aktualizację
informacji powinny prowadzić komórki branżowe, GUS oraz
służba geodezyjno-kartograficzna. Nieodzowne jest utworze
nie systemu banku informacji kartograficznych. Podstawą
tworzenia tego systemu są powołane ośrodki dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej. W PPWK jest tworzony bank
danych kartograficznych, oparty na zasadzie aktywnej
współpracj· niemal ze wszystkimi wydawnictwami świata.
Prowadzona jest wymiana informacji, WykorzjrStuje się do
stępne źródła IiteratUirj' kartograficznej w postaci map i wy
dawnictw opisowych. Obecnie jest wprowadzany elektro
niczny system szybkiego pozyskiwania informacji z zakresu
kartografii ogólnej. System opracowano w Centrum Infor
matycznym Geodezji i Kartografii. Jest w opracowaniu system rejestracji informacji z możliwością szybkiego pozys
kiwania danych. Jest to system prototypowy, jego wprowa
dzenie przyspieszy obieg informacji uzyskiwanych do po
trzeb redakcyjnych. Obecnie w praktyce kartograficznej
występuje jeszcze wiele trudności związanych z ,pozyskiwa
niem aktualnych danych branżowych, czasami powoduje
to opóźnienia w opracowaniu map, niekiedy nawet jest
przyczyną zahamowania prac redakcyjnych.
6. Rozwój metod redakcyjnych

Szczegółowe badania w dziedzinie rozeznania technologii,
ustaleń redakcyjnych i wydawniczych map tematycznych
prowadzi Instytut Geodezji i Kartografii. W ścisłej współ
pracy ze służbami branżowymi (odbiorcami map tematycz
nych) są opracowjrwane metody redakcyjne, sporządzane
wykazy znaków umownych, zestawiane makiety kolorys
tyczne map, wzorce redakcyjne, doskonalone technologie
prezentacji graficznej. Opracowano rozeznanie metod gra
ficznej prezentacji treści map i wytypowano metodj· sporzą
dzania danych grup i podgrup map tematycznych, zgodnie
z przyjętą klasyfikacją map tematycznych. Powszechnie
jest propagowana metoda sygnaturowa liniowa i punktowa,
proponowane są metodj· zasięgów — zróżnicowane kolorem
i deseniem. W zamieszczonej tablicy wykazano zakres zasto
sowań poszczególnych metod prezentacji graficznej.
Wykonano już :pierwsze wzorce map tematycznych i oPracowano wytyczne sporządzania. W stadium eksperymen
tów są nowe metody prezentacji graficznej, polegające na
uzupełnianiu rysunku kreślonego lub rytowanego — mon
tażem gotowych wzorów, sygnatur, wklejek deseniowych
sporządzanych za pomocą naklejania gotowych taśm kolo
rowych,· taśm znakowych, cienkich folii samoprzylepnych
w różnych kolorach, folii znakowych, deseniowych itp. Już
dzisiaj można twierdzić, że zastosowanie tych metod znacz
nie przyspiesza wykonanie prac redakcyjnych, zapewnia
jednolitość opracowań, nawet gdy są wykonywane przez
różne zespołj' w różnych ośrodkach — pod warunkiem za
stosowania jednakowego sposobu prezentacji i oznaczeń.
Warunek ten może być spełnionj· w wypadku znormalizo
wania oznaczeń. Warunek normalizacji oznaczeń i sposo
bów prezentacji graficznej określonych map ma duże znacze
nie zarówno ze względu na użyteczność i czytelność map,
jak i z uwagi na dążenie do automatyzacji kartowania map.
Wprowadzenie automatów kartujących wiąźe się ścłiśle z
normalizacją oznaczeń.
7. Rozwój technologii wydawniczych

Bardzo istotne jest rozeznanie w zakresie technologii
WydawniczjrCh map tematycznych. Oryginalj' map tema
tycznych, diapozytywy i pojedyncze arkusze map o charak
terze map dyżurnych należy wykonywać ręcznie drogą:
— kreślenia oryginałów map, uzupełniając treść monta
żem opisów oznaczeń, symboli oraz wypełniających oznaczeń
powierzchniowych ;
— cytowania treści map na formach rytowniczych nega
tywowych lub pozytywowych, preparowania form do posta
ci diapozytywu — po uzupełnieniu montażem jak wyżej;
— automatycznego kartowania, kreślenia lub rytowania z
montażem uzupełniającym;

TabUca

Nazwa metody

⅞
1

Charakterystyka

Sygnaturowa

liniowa i punktowa, sygnatury
punktowe, oznaczenia zróżnico
wane kolorem określają ilość i
jakość

Niapy uzbrojenia terenu
szczegółowe z podziałem
branżowym oraz przeglądo
we w skalach 1 : 200 do
1 :25 000

Kartodiagramy
wstęgowe

ciągłe i skokowe do określenia
stopnia natężenia zjawisk w
miejscu występowania

Mapy potoków ruchu ulicz
nego
Mapy natężeń ruchu week
endowego

Ekwidysunty

linie jednakowych odległości

Mapy funkcjonalności ko
munikacji

Zasięgów

zróżnicowane kolorem lub de
seniem

Mapy terenów według ty
pów budownictwa mieszka
niowego
Mapy charakterystyki praw
nej terenu

Diagramy jednoparametrowe
Iub metoda
kropkowa

zróżnicowane kolorem

Mapy zjawisk demograficz
nych (rozmieszczenia lud
ności, gęstości ,zaludnienia)

Chorochromatyczna

rozwinięcie metody zasięgów z
zastosowaniem kolorystyki

Mapy zagospodarowania
terenu
Mapy przyrodnicze, fizjo
graficzne, glebowo-bonitacyjne, geologiczno-gruntowe
Mapy fizjograficzne
klimatu lokalnego

Metody
izoliniowe

Metody
łączone

1
J

Przeznaczenie

zasięgów - sygnaturowa
— dane strukturalne
zasięgów ÷ diagramy słupko
we — dane SUtystyczne
zasięgów -r syntetyczne
dane Ubelaryczne

Niapy przyrodnicze, fizjo
graficzne (różnotemetycztycznc)

— automatycznego kartowania i „kreślenia światłem” cał
kowitej treści mapy, łącznie z opisami i oznaczeniami wpro
wadzonymi na nośnikach mikrofilmowych do operacyjnego
zasobu maszyny.
Wprowadzenie tych technologii wymaga odpowiedniego
dostosowania ciągów produkcyjnych. Najprostsze procesy
kreślenia i montażu wyklejek na powierzchni arkuszy map
podkładowych nie wymagają specjalistycznych urządzeń,
mogą być wykonywane w zwykłych warunkach technolo
gicznych. Przewiduje się, że tego typu opracowania tema
tyczne będą wykonywane najczęściej i zaspokoją bieżące
potrzeby użytkowników. Nieodzownym warunkiem jest przy
gotowywanie i udostępnianie potrzebnych map podkłado
wych.
Małe nakłady map tematycznych, składające się z kilku
lub z kilkunastu arkuszy należy wykonywać następującymi
sposobami:
1) kopiowania dwuazowego na uczulanych foliach i pa
pierach w kolorze brązowym, czarnym, niebieskim. Możliwe

jest zróżnicowanie treści, wyodrębniając treść podstawową
na mapie za pomocą wykorzystania rastrów. Kopiowanie
przez raster obniża gęstość optyczną linii i dlatego możliwe
jest wyodrębnienie treści podstawowej spośród elementów
treści drugoplanowej. Technika wymaga rozdzielnych diapo
zytywów;
2) kopiowania kolorowego na srebrowych materiałach
otrzymywanego sposobem fotolizy. Metodę tę proponuje fir
ma Agfa-Gevaert. Na specjalnie dobranych materiałach
produkowanych przez tę firmę można uzyskać kopie dwukolorowe po wprowadzeniu rastrów kopie dwukolorowe
w rozróżnialnych dalszych odcieniach tych kolorów. Tech
nika wymaga zastosowania różnofalowego źródła światła
reprodukcyjnego oraz specjalnego sposobu wywoływania.
Na jednym arkuszu filmu uzyskuje się z rozdzielnych ne
gatywów żądaną liczbę wyróżnionych elementów treści ma
py. Jest to metoda bardzo ekonomiczna, przydatna w wy
padku oryginałów map na negatywowych warstwach ry
to wniczych;
3) kopiowania kolorowego na materiałach fotoutwardzalnych, na przykład według propozycji firm Agfa-Gevaert-Gevaproof i Du-Pont-Cromalin. Metoda pozwala uzyski
wać wielobarwne kopie map na powierzchni folii z nega
tywów i na powierzchni papieru kredowego z diapozyty
wów. Konieczne jest sprowadzenie drobnych urządzeń oraz
materiałów. W pierwszym wypadku firma Agfa-Gevaert
dysponuje 6 różnobarwnymi arkuszami do fotoutwardzania,
co w wypadku zastosowania rastrów zapewnia otrzymywa
nie dowolnej liczby kolorów. Kolory są intensywne, rysu
nek ma dużą zdolność rozdzielczą. W drugim wypadku firma
Du-Pont proponuje proszki wielokolorowe do napylania
rysunku na powierzchni fotoutwardzalnej. Przy założeniu
mieszania proszków liczba otrzymywanych kolorów jest nie
ograniczona. Dwie wymienione metody służące do wyko
nywania wielobarwnych kopii próbnych znajdują szczegól
ne zastosowanie do szybkiego kopiowania map tematycz
nych w małych, jednostkowych nakładach, wymagających
prezentacji treści w Mlku kolorach;
4) matonakładowego druku na maszynach przedrukowych
„kontrprasach” w kilkudziesięciu egzemplarzach. Postęp
technologiczny w zakresie sporządzania form do druku off
setowego z wykorzystaniem materiałów Presensybilizowanych rokuje znaczne przyspieszenie prac przygotowawczych
do druku offsetowego, a tym samym znaczne potanienie tej
operacji. Możliwe będzie zatem obniżanie wysokości nakła
du.
Nakłady w kilkuset lub kilku tysiącach egzemplarzy wy
magają zastosowania Wysokosprawnych maszyn drukowych.
Ekonomiczne w użyciu są maszyny drukowe dwukolorowe.

Wymienione metody kopiowania map. zależnie od nakła
du, jak i liczby kolorów, mogą być stosowane w odpowied
nio wyposażonych pracowniach kartograficzno-reprodukcyjnych. Wymienione na wstępie metody kopiowania dwuazo
wego wymagają wykorzystania najprostszych urządzeń tech
nicznych i mogą być powszechnie stosowane w warunkach
technologicznych zakładów terenowych OPGK. Druk offse
towy na maszynach szybkobieżnych jest rezerwowany dla
Wyspecjalistycznego zakładu wydawniczego PPWK, który
nadal będzie specjalizować się w wydav,mictwach wielonakładowych. Druk małonakładowy i wymienione metody
kopiowania, wzbogacane również w nowe rozwiązania tech
niczne, przewidziano do stosowania w specjalistycznych
pracowniach kartograficzno-reprodukcyjnych OPGK.

Uwaga!
Czy w zwiqzku ze zmianami rodzinnymi zmieniłeś już deklarację

uczestnictwa w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej?
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Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
Gdańsk

Metoda wyznaczania wysokości znaków zanurzania na statkach
1. Wstęp

Zagadnienia związane z wyznaczaniem różnych para
metrów geometrycznych statków nie są powszechnie znane
w środowisku geodezyjnym, z tego względu omówienie me
tody wyznaczania wysokości znaków zanurzenia wymaga
wyjaśnienia co to są znaki zanurzenia i w jakim układzie
są wyznaczane.
Na rysunku 1 pokazano podstawowe płaszczyzny ka
dłuba statku, których znajomość jest niezbędna przy wy
znaczaniu znaków określających głębokość zanurzenia.
Znaki określające głębokość zanurzania statku wyzna
cza się na rufie, śródokręciu oraz na dziobie po obu stro
nach burty. Znaki te leżą na liniach wręgowych. Wyso
kości znaków odnosi się do punktu styczności określonego

wręgu z linią stępki, a wyznacza równolegle do płaszczyzny
symetrii PS—PS (rys. 2). Dokładne wyznaczenie wysokości
poszczególnych znaków zanurzania ma bardzo duże znacze
nie dla stopnia wykorzystania zdolności przewozowej stat
ku, a tym samym jego rentowności.
Dotychczas stosowana metoda wyznaczania wysokości
znaków zanurzania była mało dokładna i bardzo pracochłon
na. W metodzie tej używano wysuwanych listew pomiaro
wych odpowiednio Wycechowanych (rys. 2). Zasadniczym
elementem odniesienia był pomost pomiarowy’ leżący w
płaszczyźnie podstawowej statku. Pomost długości około
20 m był zbudowany z desek stycznych do linii stępki oraz
ułożonych prostopadle do płaszczyzny symetrii. Na takim
pomoście ustawiono listwę pomiarową wysuniętą na odpo
wiednią wysokość. Listwę ustawiano prostopadle do po
mostu i przesuwano wzdłuż linii wręgu aż dotknęła burty;
miejsce to zaznaczano. Następnie znowu wysuwano listwę
na inną zadaną wysokość i zaznaczano wskazane przez nią
miejsce. Dokładność wyznaczenia była niska, głównie z po
wodu wyginania się listwy przy wysuwaniu na znaczną
wysokość. Narzucone przez armatora dokładności wyzna
czenia znaków zanurzania z błędem ±2 mm wymagały opracowania lepszej metody pomiaru. Metodę taką opraco
wał autor publikacji i zgłosił jako projekt racjonalizatorski
w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficz
nym w Gdańsku.
2. Omówienie opracowanego przyrządu

Rys. 1. Ukiad płaszczyzn oraz linii odniesienia kadłuba: XOZ —
płaszczyzna symetrii statku, Jest to płaszczyzna pionowa biegnąca
w połowie szerokości statku, yOX — płaszczyzna podstawowa, jest
to płaszczyzna prostopadła do płaszczyzny symetrii i przechodząca
przez linię stępki, ZOY — płaszczyzna owręża (wręgowa), jest to
płaszczyzna prostopadła do płaszczyzny symetrii i płaszczyzny wod
nicy konstrukcyjnej WK, W-Wj — linia wręgowa (rys. wręgowy),
jest to linia przecięcia kadłuba płaszczyzną wręgową, X-O-X —
linia stępki, jest to krawędź przecięcia płaszczyzny symetrii oraz
płaszczyzny podstawowej

Istota opracowanej metody jest uwidoczniona na sche
matycznym rysunku 3. Zgodnie z rysunkiem, poaiomy po
szczególnych znaków zanurzenia są wskazywane za pomocą
niwelatora ustawionego na podstawce przesuwanej piono
wo, Stosownie do wskazań taśmy zawieszonej pionowo.
Zasadniczą częścią przyrządu (rys. 4, 5) jest ślimacznica
długości 1200 mm, zorientowana wzdłuż osi A—A. Slimacz-

Rys. 2. Płaszczyzna wręgowa z naniesionymi znakami zanurzenia

Rys. 3. Metoda pomiaru
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nica służy do przesuwania podstawki niwelatora 7 w kierun
ku pionowym. Podstawkę niwelatora można obracać w po
ziomie. Ruch pionowy podstawki jest wywoływany za po
mocą śruby leniwej 3 oraz śruby zaciskowej 4. Ślimacznica
A—A jest przymocowana do dwu ramion poziomych B-B
i B2—B2 zakończonych obejmami 1. Obejmy z zaciskami mo
tylkowymi służą do umocowania urządzenia na pionowej
rurze rusztowania 6 0 średnicy 50 mm. Ramię poziome B—B
powinno mieć również ślimacznicę umożliwiającą nachyla
nie osi A-A w przegubie 5 za pomocą śruby leniwej 3.
Ruch ten umożliwia ustawienie osi A—A równolegle do
pionu.
Prototyp urządzenia wykonała stocznia na zamówienie
OPGK w Gdańsku. W wersji uproszczonej zaniechano wy
konania ślimacznicy ramienia poziomego B—B, natomiast
pozostałe elementy urządzenia zachowano bez zmian.

Rys. 5. Prototyp urządzenia

ziom ten przenosimy na powierzchnię kadłuba w miejsce
oznaczonej linii wręgowej. Punkt przecięcia nitki krzyża
niwelatora z linią wręgową jest punktem 0 wyznaczonej
wysokości. Określoną w projekcie wysokość AB w układzie

3. Omówienie metody pomiaru

W pierwszej kolejności należy oznaczyć linię wręgową
po obu burtach. Czynność tę powinni wykonać traserzy z
dokładnością ±2 cm. Drugą czynnością jest zawieszenie taś
my i jej odpowiednie obciążenie. Taśmę można przymoco
wać do przyspawanego kątownika na pierwszym pokładzie.
Następnie należy ustalić odczyt taśmy odpowiadający po
ziomowi stępki. Czynność tę wykonujemy metodą niwelacji,
uzyskując odczyt z taśmy OL2 oraz odczyt L1 z łaty usta
wionej pod stępką. Dodatkowo wykonujemy odczyt L3 na
łacie ustawionej na stabilnym reperze. W ten sposób otrzy
mujemy kontrolę stabilności położenia taśmy w czasie po
miarów. Odczyt na taśmie OP, sprowadzony do zera stępki,
jest równy różnicy

OP = OL2-L1
Następnie mocujemy przyrząd na pionowej rurze ruszto
wania, nastawiamy śrubą leniwą urządzenia nitkę poziomą
niwelatora na obliczany odczyt OS na taśmie, po czym po-

statku należy zredukować do linii pionu (rys. 6). Zamocowa
nie przyrządu na pionowej rurze rusztowania może budzić
obawę, że rusztowanie może podlegać ruchom. Dlatego
sprawdzono stabilność pionowych rur rusztowania, badając
stałość odczytu na taśmie za pomocą odpowiednio zamoco
wanego niwelatora. Okazało się, że pomimo chodzenia po
rusztowaniu, element pionowy rusztowania jest stabilny.

ítaaeń
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RYSZARD GRABOWSKI
Białystok

Dokładność obliczania objętości mas ziemnych z wykorzystaniem niwelacji siatkowej
1. Wprowadzenie

Niwelacja powierzchniowa metodą siatki kwadratów
nadaje się do określania ilości ziemi wydobytej z pewnego
obszaru. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy założyć
na danym obszarze siatkę kwadratów i dowiązać do istnie
jącej osnowy geodezyjnej lub punktów stałych na danym
terenie, tak aby można było wszystkie punkty tej siatki
odtworzyć po wydobyciu ziemi. Po założeniu siatki i utrwa
leniu palikami należy przeprowadzić niwelację punktów w
nawiązaniu do założonego reperu roboczego. Wyznaczone
wysokości punktów narożnych kwadratów posłużą do obli
czania objętości mas ziemnych.
Zagadnienie dokładności obliczania objętości mas ziem
nych w literaturze jest dość często ogólnikowo ujęte, a
twierdzenie, że długość boku siatki kwdaratu powinna być
tym krótsza, im teren jest bardziej urozmaicony, nie wydaje
się wyczerpujące. Należy zaznaczyć, że rozwiązanie zagad
nienia jest niełatwe, ponieważ dokładność obliczenia obję
tości mas ziemnych jest funkcją wielu zmiennych, takich

kątami prostokątnymi Zgodniez rysunkiem 1, objętość bry
ły A1BtD1ABD, ograniczonej od góry płaszczyzną, wynosi
IiA + h∙B + ho

6

Niwelację terenu do celów budowlanych wykonujemy prze
ważnie metodą siatki kwdaratów. Ponieważ kwadrat jest

jak: urozmaicenie terenu, dokładność pomiaru, wzory sto
sowane do obliczeń i inne. Główna trudność wynika z tego,
że kształt niwelowanej fizycznej powierzchni ziemi nie daje
się określić ściśle formułą matematyczną.
2. Wzory do obliczania objętości mas ziemnych

Gdy powierzchnia terenu w prostokącie AiBiCiDi
<rys. 1) o bokach a, b jest płaska, to objętość rozpatrywa
nego prostopadłościanu obliczamy ze wzoru:

iiΛ,hB,hc,∣iD —

odpowiednie wysokości punktów tereno
wych A, B, C, D otrzymane z niwelacji
siatkowej.
W praktyce spotykamy się także z obliczaniem objętości
mas ziemnych dla oczek siatki niwelacyjnej, które są trój
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Hys. 3 '

i
1

szczególnym przypadkiem prostokąta, podobnie jak trój
kąt prostokątny równoboczny trójkąta prostokątnego, wzory
(1), (2) są słuszne także dla brył A2B2C2D2ABCD i A2B2D2
ABD (rys. 2), przy czym ściany A2B2C2D2 oraz A2B2D2 są
traktowane odpowiednio jako kwadrat 0 boku a i trójkąt
prostokątny 0 przyprostokątnych równych a.
Dla uogólnienia rozważań rozpatrzymy obliczanie obję
tości bryły A3B3C3ABC (rys. 3) ograniczonej od góry pła
szczyzną, przy czym ściana A3BsC3 jest trójkątem nieprostokątnym.
Do obliczania objętości takiej bryły wykorzystujemy
wzór

Vp

s

gdzie:

Sw — pole wielokąta A1A2, An;
to znaczy:
Sw = S1 + S2. . .+ Sn—2

Dla uzasadnienia tego wzoru wystarczy podzielić objętość
bryły AiA2.. .AnAι,t, A2,t∙. .An,t na sumę objętości brył
przedstawionych na rysunku 3, których objętość można
wyrazić za pomocą wzoru (5), zatem
n—2
n—2
. Vw = ∑ a1, a4 + 4∙ a4+2∙ a1,t. a4 + 1,4∙ a4+2,4 = ɪ Vi
(7)

hA + hg + hc

4=1

(3)

3

gdzie:

4=1

Podstawiając do (7) za Vi wyrażenie (5), otrzymamy (6).
Należy zaznaczyć, że stasowany w26r

s — pole trójkąta A3B3C3;
hA, hg, hc — wysokości punktów’ terenowych A, B, C.

(S)

Objętość bryły A1A2.. .AnA1,tA2,t.. .An,t (rys. 4) ograni
czonej od dołu dowolnym wdelokątem 0 wierzchołkach
A1,A2,.. .,An, zaś od góry płaszczyzną a możemy wyrazić
następującym wzorem
(4)

gdzie:

^λ<+2,4

(5)

i≡≡⅛l
słuszny w wypadku brył przedstawionych na rysunkach
1—3, nie określa ściśle ohjętości bryły z rysunku 4, to
znaczy oprócz wypadków, gdy wielokąt A1A2. ■ ∙A∏ jest
trójkątem, prostokątem lub kwadratem.
3. Wpływ dokładności pomiaru niwelacji siatkowej na błąd
wyznaczania objętości mas ziemnych
średni błąd objętości Vp,p określonej wzorem (1)
Przedstanvia się następująco, zgodnie ze wzorem Gaussa
na błąd średni funkcji

(b2nι2α + asm,b) (hχ + Hb + he + ho)t + aibe (m
*h A + lmthg + m⅛c + miħrι)

(9)

gdzie:

ma,mb — błąd średni wyznaczenia długości
boków a, b siatki niwelacyjnej;
tnhA,mhB,mhc,mhD — błąd średni wyznaczenia wysokości punktów terenowych A, B, C,
D.
W praktyce można przyjąć
mb = md

mhA = Wb = mhc = Wd = mh

Wyrażenie (9) przy tych założeniach ma postać

W wypadku oczka siatki niwelacyjnej w kształcie kwa
dratu 0 boku a wzór przyjmuje postać
+ hg + he + ho)2 m8d + 4 a2 m2∣,
(U)

Rys. 4

przy czym:
Si — pole trójkąta 0 wierzchołkach A1Ai+1At+2;
— wysokość punktu terenowego Ai,t.

Wzór (4) można także zapisać

4=1

a = 20 m i przyjętych średnich błędów pomiaru
10 cm, mh = 1 cm błąd określenia objętości mas
ziemnych, wynikający z tytułu błędów pomiaru, zgodnie z
(11) wynosi mvk = ± 1 m3. Z przykładu widzimy, że błąd
średni obliczenia objętości jest mały nawet dla zaniżonych
dokładności pomiaru siatki niwelacyjnej, zatem może byc
zaniedbywany w dalszych rozważaniach.
4. Wpływ ukształtowania terenu na dokładność określenia
objętości mas ziemnych
Rozważania w rozdziale 2 wykazują, że gdyby fizyczna
powierzchnia terenu była określona równaniem płaszczyzny
w oczku siatki niwelacyjnej w kształcie trójkąta, prosto
kąta lub kfwadratu, to określona objętość ze wzorów (3),
(1) byłaby obliczona bezbłędnie.
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określono dla' .najbardziej, .niekorzystnego wypadku sumo
wania się- błędów . ż.. jednakowym ■ znakiem·, · więc- a jest
wartością zaniżoną. ’
W praktyce możemy zetknąć się z określeniem błędu
obliczenia objętości. mas ziemnych na założonej siatce ni
welacyjnej. Zakładając, że kształt terenu jest zgodny z mo
delami przedstawionymi na rysunku 5, wielkość tego błędu
dla całej założonej siatki niwelacyjnej możemy obliczyć ze
wzoru
ÿ

(17)

gdzie:

Rys. s

W praktyce z reguły teren w danym oczku .siatki niwęIacyjnej nie jest płaszczyzną, ale powierzchnią, której postać- matematyczna jest nieznana. Im mniejsze jest Odchylénie terenu od płaszczyzny, tym mniejszy jest błąd okreś
lenia objętości mas ziemnych. Dla zwiększenia, dokładności
obliczeń zamiast określać teren w oczku jedną płaszczyzną
można — bez zbytniego, zwiększenia nakładu pracy— aproksymować go dwiema płaszczyznami, których; krawędź pr?ecięcia leży w płaszczyźnie przekątnej prostopadłościanu.
Układ tych płaszczyzn w obrębie oczka siatki niwelacyj
nej przedstawia rysunek 5a, b, c. W siatce niwelacyjnej w
kształcie kwadratu o boku a objętości każdej .bryły
AkBkCkDk ABCD (rys. 5) wynosi

(12)
W praktyce
wzoru

obliczenia
Vk =

α2

4

prowadzimy prżeważnie
(hA + hp 4: ftɑ--f- hp)

Błąd rzeczywisty obliczonej
określamy następująco

objętości

rozważanej

εv = V-Vk

według
·'-

(13)

bryły

(14>

Po podstawieniu do wzoru (14) wyrażeń (12), (13) otrzyma
my
a2
«V = ~ {Ha + ha — (Ha + hę)]

Wzór (15) jest słuszny dla ukształtowania terenu w
kwadracie ABCD, zgodnie z rysunkiem 5a, b, c. Dla za
danej dokładności ZfV obliczenia objętości mas ziemnych
na obszarze o n kwadratach siatki niwelacyjnej wielkość
błędu przypadającego na poszczególne oczka siatki kwaZf-V
dratów nie powinna przekroczyć------ . Wtedy, nawet przy
n
jednostronnym narastaniu błędów, obliczona objętość nie
zawiera błędu większego od /IV.. Aby warunek ten był
spełniony zgodnie z (15), na całym obszarze założonej siatki powinno być

We wzorze (16) wartość źfh = hn -r hu — (Iia i-- hc) jest
nieznana. Znając ukształtowanie terenu, można ustalić
wartość ∆h, a tym samym wyznaczyć orientacyjną naj
większą wartość a dla obszaru lub jego części o tym sa
mym ukształtowaniu. Należy podkreślić, że wzór (16)

błąd obliczony według wzoru (15) dla i-tego
oczka siatki.
Dla ułatwienia wielkości błędu εvi można odczytywać
z wykresu sporządzonego dla ustalonego boku siatki, a
mianowicie wyrażenie (15) można przyjąć jako rodzinę
prostych
..⅛Jt
12
X —----- ev,
(IS)
y
Q2

w funkcji parametru ɛvɪ,

gdzie:
⅛ = hʌ + he, X — he + hc

Dla obliczonego xi = ha + hp i yi = Ha + hc, dotyczące
go i-tego oczka siatki niwelacyjnej, znajdujemy punkt
P(æi, Vi) na sporządzonym wykresie, z którego, interpolując
położenie- tego punktu względem sąsiednich prostych rów
noległych opisanych przez (18), określamy εyl.
5. Dokładność niwelacji siatkowej zagęszczonej

Dokładność obliczenia objętości mas ziemnych można
zwiększyć przez pomiar dodatkowej niestabilizowanej pi
kiety w oczku siatki niwelacyjnej. Wzrost pracochłonności
pomiarów jest nieznaczny, ponieważ dodatkoiwą pikietę na
leży zakładać tylko w oczkach mających w środku wyraźne
wypukłości lub wklęsłości.
Rozważymy model terenu w oczku siatki w kształcie
kwadratu o boku a, zgodnie z rysunkiem 6. Właściwa
objętość bryły A6B8CeD6 ABCDE wynosi

α2
V·> =--- (h⅛ + ha ÷ he ÷ hp + 2 hε)
6

(19)

łędu
nimoiłędu
ć ze

hE~^h
w [m]

rwać
⅛, a
izinę

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

10

7

13

20

27

33

15

15

30

45

60

75

20

27

53

80

107

133

a
w [m]

(17)

-tego

Objętość rzeczywista bryły A6B6C6D6ABCDE (rys. 6) wynosi

Tablica

ιmojest

Obliczenia będziemy prowadzić według wzoru (13). Błąd
rzeczywisty obliczonej objętości bryły z rysunku 6 określamy jako
α2
fv2 = V2 — Vr = — (4 hE — hA — hB — hc — ho)
(20)
w wypadku hA = hs = he = h∏ = h

Wartości błędu εv2 w [m3] dla ustalonego boku siatki ni
welacyjnej oraz wartości hε — h przedstawiono w tablicy.

ożna
piności
naaźne

Wartość przybliżoną objętości bryły z rysunku 6 określa
wzór (19). Zatem błąd rzeczywisty εv3 określamy jako
α2

(25)

W wypadku hʌ = Jib = he = ho błąd ten nie zależy od
położenia punktu E, ponieważ przyjmuje wartość zero.
Podstawiając (22, 23) do (24), otrzymujemy

ar

(21)

(18)

:ąceunkt
Lując
rów-

V3 =

εv3 = V

[(hc + k∏ — k.A — hs) sin φ -

÷ (hA + hD — hg — hc) cos 9]

Zatem r powinno spełniać warunek

r ≤ -- ---- ------------------------ ;------------------------------

(27)

« [(hr + hjy — hA — hg) sin φ + (⅛λ + h∏— he—hc)cos <p]

Wynika z niej, że ¿v2 może przybierać dość znaczne wartości.
Wzór (19) podano dla położenia punktu E0 (rys. 6) w
miejscu przecięcia się przekątnych kwadratu A6B6C6D6.
Wynika zatem pytanie — jakie odchylenie rzutu punktu E
na płaszczyznę układu współrzędnych xOy od punktu Eo
może być traktowane jako położenie środkowe. Dla dopu
szczalnych odchyleń punktu E można korzystać ze wzoru
(19); punkty takie nie wymagają pomiaru położenia wzglę
dem boków siatki kwadratów.

alcie
ciwa

Wyrazenie po prawej stronie nierówności przyjmuje war.T

tości najmniejsze dla φi =

3
<Pa = ~ π i Vi

4

5
i φ2 = ---- π lub dla
4

7
—π. Kształt pola, określający dopusz4

czalne położenie punktu E przy zadanym .cv3, przedstawia
w kwadracie o boku a figura KLMN (rys. 7). Kierunki
minimalnej wartości promienia r we wzorze (27) zależą
od znaku współczynników przy funkcjach sin φ i cos φ.

danych

a = 10 m, εy3

2 m3,

he + łiD—hA—hs — hʌ + ho— Hb—hc —
z (27), najmniejsza wartość r wynosi 2 m.

(19)

(26)

= ---- oraz
4
0,5 m, zgodnie
φ

6. Wnioski i uwagi końcowe

Prowadzone rozważania wykazują, że gdy fizyczna powierzchnia ziemi tworzy płaszczyznę w oczku siatki niweIacyjnej o kształcie trójkąta, kwadratu lub prostokąta, to
objętość obliczona ze wzoru
(28)
1=1

gdzie:

Niech punkt E ma odchylenie -względem punktu
zgodnie z rysunkiem 7. Położenie punktu E (X, y) określa
następująca para współrzędnych
X

a
~ +. r cos φ

V
gdzie:

a — bok siatki kwadratów;
r — odległość punktu E od punktu Eoi
φ — kąt odchylenia kierunku z punktu Eo na
punkt E względem osi Ox.

n — liczba wierzchołków rozważanej figury (n = 3
dla trójkąta, n = 4 dla kwadratu i prcstokąta);
s — powierzchnia oczka siatki niwelacyjnej;
hi — wysokość i-tego wierzchołka siatki;

jest obarczona błędem.

Rozważania w rozdziale 3 wykazują, że gdy teren nie
tworzy płaszczyzny w oczku siatki, to dla zwiększenia do
kładności obliczeń można go aproksymować dwiema płasz
czyznami, których krawędź przecięcia pokrywa się z prze
kątną kwadratu, o ile kształt istniejącej powierzchni jest
zbliżony do powierzchni aproiksymującej.
W terenie o zmiennym kształcie celowe jest umieszcze
nie w środku oczka siatki dodatkowej !destabilizowanej pi
kiety, szczególnie gdy teren tworzy w środku wyraźną wy
pukłość lub wklęśnięcia. Jeżeli odchylenie wierzchołka wy
pukłości E (wklęsłości) względem punktu przecięcia prze-

kątnych kwadratu jest mniejsza od r obliczonego ze wzoru
(27), to do obliczeń można stosować wzór (19). W tych kwa
dratach, w których punkt E ma odchylenie większe od r,
wskazany jest pomiar jego położenia względem boków siat
ki niwelacyjnej. Ze wzoru (27) można wnioskować, że do
kładność pomiaru nie powinna być większa niż 1 m. Stoso
wanie dodatkowej pikiety pozwala na aproksymację terenu
w kwadracie czterema płaszczyznami w kształcie trójkąta,
a tym samym zwiększa dokładność obliczeń przez cztero
krotne zastosowanie wzoru (28) dla n = 3.

Rozważania dotyczące sytuacji modelowych wykazują
celowość dokonywania omówionych aproksymacji, mimo
wspomnianych we wstępie trudności w tym zakresie. Za
znaczanie na szkicu polowym kwadratów, w których można
aproksymować teren dwiema płaszczyznami, oraz kwadra
tów, w których zastosowano dodatkową pikietę, nieznacznie
tylko zwiększa prace pomiarowe i obliczeniowe, a efekt
dokładnościowy jest znaczny, szczególnie jeśli masy ziemne
są wydobywane z obstzaru o dużej powierzchni.

Dr inż. RYSZARD FLOREK
Instytut Geodezji i Kartografii
Warszawa

Folagrametria w różnych dziedzinach gospodarki
W dniach 20—21 września 1977 roku odbyło się ogólno
polskie Seminarium naukowe na temat: Specjalne zastoso
wania fotogrametrii, zorganizowane przez Instytut Geodezji
i Kartografii, który pełni rolę koordynatora problemu re
sortowego 101 — Rozwój metod fotogrametrycznych i ich
zastosowanie do celów Uietopograficznych w różnych dzie
dzinach gospodarki narodowej. Celem Seminarium było umożliwienie specjalistom przedstawienia najnowszych osiąg
nięć z zakresu zastosowań fotogrametrii oraz przedyskuto
wanie w gronie specjalistów i zainteresowanych użytkow
ników — zagadnień naukowych i aspektów technicznych
dotyczących teraźniejszej i przewidywanej problematyki
prac fotogrametrycznych.
W spotkaniu wzięło udział około 160 uczestników. ByIi
to reprezentanci ośrodków naukowych (instytutów resor
towych i wyższych uczelni) i przedsiębiorstw produkcyj
nych. Seminarium otworzył dyrektor IGiK — doc. dr hab.
inż. Bogdan Ney, który powitał przybyłych gości i uσzestników. Między innymi byli obecni: prof. Marian Brunon
Piasecki, dyrektor Departamentu Rozwoju Nauki i Tech
niki w Ministerstwie Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska — mgr inż. Stefan Dyga, dyrektor
Biura Rozwoju Nauki i Techniki Głównego Urzędu Geo
dezji i Kartografii — mgr inż. Stanisław Różanka, prze
wodniczący Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego —
doc. dr inż. Janusz Wapiński.
Referaty [1] przedstawiono w czterech sesjach. Należy
podkreślić interdyscyplinarny charakter Seminarium, tak pod
względem tematyki przedstawionych prac, jaik i składu
Na sali obrad od prawej: doc. dr inż. Bogdan Ney (IGiK), mgr
inż. Stefan Dyga (MAGTiOS), prof, dr hab. Roman Fąfara (IBMrER),
dr inż. Adam Linsenbarth (IGiK)
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uczestników. Trzecią sesję poświęcono w całości zagadnie
niom związanym z medycyną. W przerwie tej sesji, demon
strowano aparaturę termowizyjną AGA 680, wykorzystywa
ną we współpracy IGiK z Akademią Medyczną w Warsza
wie. W pozostałych sesjach wygłaszano referaty i dyskuto
wano na temat wykorzystania fotogrametrii w przemyśle,
górnictwie, w dokumentowaniu zabytków architektury i prac
archeologicznych, do badania zmian powierzchni terenu
wskutek eksploatacji górniczej, opracowania fotografii z mi
kroskopu elektronowego, kryminalistyce, geologii, do bada
nia struktury nawierzchni drogowych. Były też referaty do
tyczące zagadnień ogólnych oraz badań podstawowych. Te
matyka Seminarium była więc różna, ale celowo nie zawężo
no jej wybranych kierunków. Nie chodziło bowiem o szcze
gółowe dyskutowanie wybranej problematyki, lecz o zo
rientowanie wszystkich uczestników i czytelników, jakie
i przez kogo są prowadzone prace z tej dziedziny, jaka jest
obecnie sytuacja w kraju na tle osiągnięć fotogrametrów
w świecie. Można twierdzić, że, jak podkreślano w dysku
sji, Seminarium było udanym i pożytecznym spotkaniem
naukowym, które dostarczyło wielu interesujących infor
macji.
Zbiór referatów z Seminarium [1] znajduje się w Biblio
tece IGiK. W skróconej formie opublikowano je wraz z
materiałem dyskusyjnym w Biuletynie Informacyjnym IGiK
[2], Dla zorientowania czytelników zainteresowanych tema
tyką podaję przegląd wygłoszonych referatów i streszcze
nie dyskusji:
— Zb. Sitek (AGH. Kraków) — Kierunki rozwoju foto
grametrii Uietopograficznej w świetle XIII Kongresu Mię
dzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrycznego (Helsinki
1976)
<
— A. Linsenbarth (IGiK, Warzszawa) — Instru
menty dla celów fotogrametrii specjalnej
— A. Majde (Politechnika Warszawska) — Pomiary fo
togrametryczne odległych zjawisk dynamicznych
— R. Florek (IGiK, Warszawa) — Rozwój metod foto
grametrycznych i ich zastosowanie dla celów nietopograficz
nych w różnych dziedzinach gospodarki narodowej
— W. Mizerski (IGiK, Warszawa) — System anali
tycznego opracowania fotogrametrycznych zdjęć naziemnych
— A. M a j d e (PW) — Różnicowy pomiar fOtogrametryczr
ny na autografie
— A, Tokarczyk (AGH, Kraków) — Badanie kamer
przy użyciu kalibratora NRC
— J. Tyrowicz (OPGK, Łódź) — Fotogrametryczne
prace łódzkiego OPGK dla potrzeb archeologii i inwentary
zacji zabytków architektury
— Wł. Borowiec (AGH, Kraków) — Informacja o wy
korzystaniu kamery P31 Wilda z Superszerokokqtnym obiek
tywem do opracowania dokumentacji podziemnej Kaplicy
Sw. Antoniego w Kopalni Wieliczka

—..A. Różycki (Uniwersytet Warszawski) — Dokumen
towanie odsłonięć geologicznych metodą jednoobrazowej fo
togrametrii naziemnej z wykorzystaniem aparatu Pentaconsix i powiększalnika Krokus
— Z. Marcinkowski (Akademia Rolnicza, Wrocław),
L. Krawczyk (Politechnika Wrocławska) — Ocena teks
tury nawierzchni bitumicznych metodą fotogrametryczną
— R. Florek (IGiK), B. Pluta, J. Sokołowski
(Politechnika Gliwicka) — Koncepcja Stereofotogrametrycznej analizy struktury (topografii) ścieranej powierzchni na
podstawie Staningowych zdjęć mikroskopowych
— J. Butowtt, J. Ziuzia (WAT, Warszawa) — Pró
ba zastosowania fotograficznych nasadek stereoskopowych
dla potrzeb kryminalistyki
— F. Dźwigało w ski (IGiK) — Próba numerycznego
wyznaczenia metodą Uerofotogrametrii objętości zapadliska
te terenie eksploatowanym górniczo
— R. Florek, A. Nowosielski (IGiK) — Foto
grametria, Stereorentgenometria i termografia jako techniki
użyteczne dla medycyny
— A. Majde (PW) — Propozycja fotogrametrycznych
metod diagnostyki, kontroli leczenia i badań dla ortodoncji,
ortopedii oraz protetyki
— E- Zawisza, J. Bardadin (Akademia Medyczna,
Warszawa), R. F 1 o r e k (IGiK), W. M a k o w s k a, Z. Bro
ków s k i (AM) — Termografia w diagnostyce chorób aler
gicznych górnych dróg oddechowych
— J. Bardadin (AM) — Termografia w laryngologicz
nej diagnostyce onkologicznej
— J. Gorewicz (Geoprojekt, Warszawa) — Z badań
nad zastosowaniem Stereorentgenometrii w medycynie
— Μ. Sadowska-Wróblewska (Instytut Reuma
tologiczny, Warszawa) — Zastosowanie termografii w reu
matologii
— W. Kułakowski (Szpital Grochowski, Warszawa)
— Termografia w diagnostyce i leczeniu guzów sutka
— A, Górkiewicz, B. Lukasiak, S. Kruszews k i (AM, Warszawa) — Zastosowanie termografii w twar
dzinie
— A. Pakuła, S. Kruszewski (Instytut Reumato
logiczny, Warszawa) — Badania termograficzne stawów ob
wodowych
— Μ. Sadowska-Wróblewska, S. Kruszew
ski, A. Filipowicz-Sosnowskal H. Garwolińska (Instytut Reumatxdogii, Warszawa) — Znaczenie
badania termograficznego dla diagnostyki zesztywniającego
zapalenia stawów kręgosłupa
— T. K ę c i k, W. Bobak, L. Borowicz, Z. Jan
kiewicz, A. Jankowski, W. Nowakowski (AM,
WAT, Warszawa) — Wybrane możliwości wykorzystania ho
lografii świetlnej w okulistyce.

Mgr inż. Witold Mizerski (IGiK) wygłasza referat na temat anali
tycznego systemu opracowania zdjęć naziemnych

pomiary ich deformacji przy obciążeniach symulowanych
i naturalnych w kopalni. Robione są próby stosowania błon
ciętych Fotopan F do wykonywania zdjęć kamerą P32 Wild a. Przedsiębiorstwo ma czechosłowacki przyrząd do fo
tografowania kolejnych profili świetlnych. Według czeskich
danych można nim zrobić 80 profili na godzinę.
W nawiązaniu do referatu J. Tyrowicza podkreślo
no potrzebę unormowania wymagań dokładnościowo-jakościowych w dziedzinie Inwentaryzowania zabytków architek
tury.
Omówiono asortyment prac fotogrametrycznych wykony
wanych przez gdańskie OPGK. Sa to: pomiary odkształceń
statku wskutek wodowania i zmian termicznych, autogrametryczne opracowania modelu siłowni statku, badanie po
wierzchni wody (falowanie), badanie abrazji brzegu mors
kiego, pomiary przemieszczeń zapory ziemnej, prace dla
architektury ogrodowej i krajobrazowej.
Koherentne metody optyczne zawierają w sobie wzorzec
metryczny. Wydaje się możliwe połączenie optyki kohe
rentnej z ultradźwiękami, co da możność penetracji w głąb,
gdyż fala ultradźwiękowa niesie informację 0 gęstości cia
ła, przez które przechodzi
Dyskutanci lekarze podkreślali zalety termografii (nie
szkodliwość) i potrzebę stosowania razem z innymi meto
dami, na przykład z izotopową czy badaniem ultradźwięko
wym. Nowym modelem kamery termalnej jest AGA 750 0
zasilaniu- bateryjnym 12 V. Można też badać zróżnicowanie
temperatury bez aparatury, używając ciekłych 'kryształów
cholesterolu. Substancję tę można uzyskać w Instytucie
Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej.
Przedstawicno wykorzystanie termografii w chirurgii
plastycznej (w oparzeniach, po przeszczepach skóry i w
chorobie nowotworowej) oraz w laryngologii (badanie sta
nów zapalnych zatok i katary).
Obecnie nie można uzyskiwać obrazu termograficznego
z wnętrza ciała — na przykład drzewa oskrzelowego — za
pomocą elastycznych światłowodów, choć teoretycznie jest
to możliwe. Światłowód musiałby mieć optykę germanową.

Wśród referatów medycznych część jest autorstwa spe
cjalistów lekarzy. Zestawienie tych referatów z pracami
inżynierów dało pełniejszy obraz co do możliwości i przy
datności stosowania fotogrametrii, termografii i Stereorentgenometrii w medycynie. Również dyskusja po trzeciej sesji,
na mieszanym forum techników i lekarzy, miała charakter
interdyscyplinarny. Jak to podkreślono w wystąpieniach,
środowisko lekarskie było bardzo zainteresowane takim
mieszanym forum i obecnością specjalistów z dziedziny oma
wianych technik. Poniżej przedstawiam krótkie omówienie
dyskusji i wypowiedzi.
r Od prawej: doc. dr inż. Henryk Kowalski (IGiK) — przewodniczą
cy pierwszej sesji, dr inż. Ryszard Florek (IGiK) — kierownik
W związku z referatem W. Mizerskiego dyskuto
Seminarium i dr inż. Wladyslaw Mierzwa (AGH)
wano nad dokładnością metody niezależnego modelu w po
równaniu z dokładnością metody nastawień nominalnych.
W Instytucie Geodezji Górniczej i Przemysłowej AGH
uruchomiono !calibrator kamer fotogrametrycznych, otrzy
many w darze od NRC w Kanadzie. Istotna w procesie ka
librowania jest wielkość błędów używanego materiału fo
tograficznego. W AGH kalibrację wykonuje się na kilku
płytach 0 grubości ponad 3 mm i niepłaskości 3—4 μm.
Brakuje, niestety, przyrządu do dokładnego badania mikrorzeiby klisz fotograficznych. Pierwsze próby kalibracji wy
konano dla kamery UMK.
Przedstawiono możliwość wykonywania fotograficznych
opisów punktów osnowy fotogrametrycznej za pomocą ma
li, obrazkowego aparatu Pentacon z szerokokątnym obiek
tywem.
Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego w Bytomiu wy
konuje również prace pomiarowe metodami fotogrametrycz
nymi. Do pomiarów wychyleń kominów wykorzystuje się
zdjęcia wykonane przy nachylonej osi kamery. Daje to zna
czne zmniejszenie odległości fotografowania, co jest istotne
w waτunkach złej widoczności. PMC współpracuje z
siębiorstwem produkującym obudowy górnicze,
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W czasie pokazu
aparatury termo
wizyjnej
AGA
6eo
dyskutują:
mgr inż. Andrzej
Nowosielski (z le
wej) i mgr inż.
Jacek Domański
(obaj z IGiK)

Do celów Stereorentgenometrii można adaptować apara
turę rentgenowską. Adaptacja jest prosta i sprowadza się
głównie do zainstalowania testu kalibrującego.
Zwrócono uwagę, że postęp w fotogrametrii następuje
w procesie pozyskiwania danych, gromadzenia, obróbki i
zobra:zowania. Charakterystyczne jest także zainteresowanie
całym zakresem spektralnym promieniowania elektroma
gnetycznego oraz dynamiczne podejście do badanych zja
wisk.
Na podstawie wystąpień referentów, dyskutantów oraz
nie mniej istotnych rozmów w kuluarach można postawić
przytoczone wnioski.
1. W ostatnich latach nastąpił dalszy poważny rozwój
naukowy w dziedzinie specjalnych zastosowań fotogrametrii.
Postęp objął proces pozyskiwania, gromadzenia i obróbki
danych oraz prezentacji wyników. W pozyskiwaniu danych
wykorzystuje się obok widzialnej części spektrum promie
niowania elektromagnetycznego również podczerwień fo

marian czochaNski

tograficzną i termalną oraz promieniowanie rentgenowskie.
Rysują się możliwości wykorzystania optyki koherentnej.
2. Należy podkreślić gospodarcze, ponadresortowe znacze
nie wykorzystania fotogrametrii nietopograficznej w róż
nych branżach gospodarki, jak na przykład w górnictwie,
przemyśle stoczniowym, geologii, w badaniu przemieszczeń
i odkształceń, w tym także Szybkozmiennych, budowli oraz
konstrukcji inżynierskich.
3. Również w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania
chorób można wykorzystać techniki fotogrametryczne, po
mocne w diagnostyce i śledzeniu postępów leczenia. Zwra
ca uwagę czynnik moralny tych prac. Metody fotogrametrii,
Lermografii i Stereorentgenometrii są zbyt mało znane w
środowisku lekarskim. Obowiązek popularyzacji jest zada
niem !interdyscyplinarnym.
4. W dokumentowaniu zabytków architektury i prac ar
cheologicznych należy unormować wymagania dokładnościowo-jakościowe.
5. Badania podstawowe w dziedzinie nauki i techniki fo
togrametrycznej powinny wybiegać w przyszłość. Przykła
dem mogą być badania nad fotogrametrycznymi opracowa
niami zdjęć podwodnych, obrazów telewizyjnych, rentgenogramów, termografów i mikrogramów (zdjęcia z mikraskopów optycznych i elektronowych).
6. Do celów specjalnych prócz typowej aparatury foto
grametrycznej używane są adaptowane aparaty fotograficz
ne i kamery firnowe oraz inny sprzęt uzupełniający.
7. Warunkiem dalszego postępu jest działalność zaplecza
naukowo-badawczego (instytuty uczelniane, resortowe, za
kłady rozwoju techniki OPGK). Wynikiem działalności po
winny być technologie i opracowania nadające się do wpro
wadzenia i upowszechniania w produkcji. Nad rozwiązywa
niem zagadnień złożonych powinny pracować zespoły od
powiednich specjalistów. IGiK jako koordynator będzie dzia
łał na rzecz lepszej współpracy poziomej (kooperacja ośrod
ków naukowych) i pionowej (wdrożenie, konsultacje, nadzór,
współpraca z zakładami rozwoju techniki OPGK).
8. Powinniśmy znać i korzystać z osiągnięć światowych
w dziedzinie fotogrametrii. Opracowania aerofotogrametryczne są stosowane również do celów specjalnych.
9. Celowe jest kontynuowanie tego rodzaju seminariów
naukowych.
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Pomoc dydaktyczna do nauki wcięć stolikowych

Łódź

Program nauczania do klasy III technikum geodezyjnego
przewiduje między innymi przekazanie młodzieży wiado
mości teoretycznych i umiejętności praktycznych dotyczących wykonywania wcięć stolikowych. Problewem jest jednak, na przykład ze względu na złe warunki atmosferyczne,
takie zorganizowanie zajęć, aby wiadomości teoretyczne by
ły bezpośrednio ilustrowane praktycznym sposobem wyko
rzystania.
.
,
,
¡
Próbą rozwiązania tego problemu jest wykorzystywanie
na lekcjach pomocy dydaktycznej do nauki wcięć, wyko
nanej jako praca dyplomowa przez uczniów technikum.
Podstawowymi częściami tej pomocy są:
1) teren — w postaci składanego stolika (o wymiarach
2,5×2,5 m) z zamocowanymi w nim 5 bolcami spełniają
cymi rolę punktów osnowy i punktów wcinanych;
2) stolik topograficzny, do którego płytki (o wymiarach
0,25X0,25 m) przytwierdzono 5 rurek spełniających rolę
statywu;
3) kierownica przeziernikowa — celownica, składająca
się z 2 płytek z przeziernikami, zamocowanych pionowo na
liniale o jednej krawędzi ściętej.
Rurki statywu, których średnica pozwala nakładać je
na bolce osnowy, są przymocowane do płytki stolikowej
w miejscach odpowiadających w skali położenia punktów
osnowy na modelu terenu. Zastosowanie 5 rurek pozwala
uniknąć błędu centrowania stolika, istotnego przy tak du
żej skali opracowania, a w wypadku wykorzystania niewłaś
ciwej rurki umożliwia praktyczne wykazanie błędu mimo-

środu. Celowanie ułatwiają tyczki (rurki) nakładane na bol
ce osnowy. Po wycelowaniu można unieruchomić stolik
śrubą zaciskową znajdującą się w każdej rurce statywu.
Wcięcia można wykonywać na wcześniej przygotowa
nych płytkach laminowanych, nakładanych na płytę stoli
kową. Umożliwia to wielokrotne wykorzystywanie płytek,
ze względu na łatwość wymazywania na nich konstrukcji
kreślonych ołówkiem, tuszem, mazakiem itp. Można też
płytę stolikową pokrywać papierem, z naniesionymi uprzed
nio za pomocą szablonu niezbędnymi punktami osnowy.
Właściwe rozmieszczenie bolców osnowy na modelu terenu
oraz odpowiadających im rurek pod płytą stolikową umoż
liwia praktyczne przećwiczenie wszystkich wcięć przewi
dzianych w programie nauczania. Oczywiście, dokładność
wcięć wykonanych tego typu urządzeniem jest niska, powstają dość duże trójkąty błędów. Może to być okazją do
omówienia z młodzieżą praktycznego wpływu błędów orientowania stolika, błędów celowania itp.

Praktyka wykazuje dużą przydatność tej pomocy dy
daktycznej, zarówno w procesie nauczania, jak i kontroli
oraz oceny umiejętności uczniów. Lekcje są ciekawsze, mło
dzież żywiej reaguje, przejawia większe zainteresowanie
zagadnieniem. Wiadomości teoretyczne utrwalone w sposób
manualny ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie metody wy
konywania wcięć stolikowych, a także wyrabiają w mło
dzieży nawyki ułatwiające pierwsze kroki na praktykach
Polowych.
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Problemy nawigacji kosmicznej
Z okazji dwudziestej rocznicy wypu
szczenia przez Związek Radziecki pierw
szego sztucznego satelity Ziemi w Po
litechnice Łódzkiej odbyło się ogólno
polskie sympozjum na temat: Problemy
nawigacji kosmicznej, zorganizowane
przez Komitet Geodezji PAN, Polskie
Towarzystwo Astronautyczne, Insty
tut Matematyki Politechniki Łódzkiej.
Na sympozjum wygłoszono następujące
referaty:
— referat wprowadzający 0 nawi
gacji kosmicznej — doc. dr hab. Jan
Wereszczyiski
(Politechnika
Łódzka)
— Status prawny kosmosu — doc.
dr Andrzej G 6 r b i e 1 (Uniwersjdet
Łódzki)
— Problemy orbitalne i komputero
we przetwarzanie danych dla celów na
wigacyjnych — dr Andrzej Drożyn e r (Centrum Badań Kosmicznych
PAN)
— Dokładność określenia pozycji sta
tku za pomocą NNSS-Tronsit — kmdr,
mgr iinż. Kazimierz Wielebski
(Marynarka Wojenna)

— Praktyczne wykorzystanie zinte
growanego systemu nawigacji sateli
tarnej Transit-Magnavox do po
miarów stacjonarnych — mgr inż. Je
rzy Zenkiewicz (Uniwersytet im.
Μ. Kopernika)
— Analiza sprzężeń liniowych ukła
dów antenowych na członie kosmicz
nym — płk doc. dr hab. Władysław
Kolosowski (WAT)
— Informacje o procesach z dziedzi
ny automatyzacji nawigacji statków
morskich w problemie resortowym nr
107 MHZ i GM — mgr inż. Kazimierz
Fink (Instytut Morski, Gdańsk)
— Człowiek i automatyka — mgr inż.
Tomasz Smolicz (Polskie Linie Lo
tnicze „Lot”).
Sjrmpozjum zgromadziło 68 ∣αs0b, byli
wśród nich profesorowie i docenci z
Wojskowej
Akademii
Technicznej,
Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej,
Centrum Badań Kosmicznych PAN,
Politechniki Łódzkiej i Politechniki
Warszawskiej.
Rozwój badań kosmicznych w ostat
nich 20 latach osiągnął taki poziom i

zróżnicowanie, że sztuczne Satelitj7 Zie
mi są konstruowane i wykorzystywane
w różnych dziedzinach nauki i techniki.
W kraju odbyły się dotychczas 4 ogólnopolskie sympozja na temat nawi
gacji kosmicznej, z czego 3 w Politech
nice Łódzkiej. Pierwsze sympozjum, po
święcone nawigacji i kartografii, połą
czone z wystawą modeli sztucznych sa
telitów Ziemi, Zorganizoyvano w Poli
technice Łódzkiej w 1964 roku. Drugie
sympozjum, poświęcone wykorzystaniu
sztucznych satelitów Ziemi w nawiga
cji morskiej i lotniczej, odbyło się w
Politechnice Łódzkiej w 1973 roku.
Trzecie z kolei sympozjum, na temat:
Problemy nawigacji kosmicznej, zorga
nizowano w 1977 roku z okazji wy
strzelenia przed 20 laty pierwszego
sztucznego satelity, które zapoczątkowa
ło erę kosmiczną.
Opublikowane w specjalnym wydaw
nictwie Politechniki Łódzkiej refera
ty z sympozjum mogą wykorzystać in
ne ośrodki naukowe w kraju dla roz
woju różnych dziedzin nauki i techniki.

Seminarium na temat pantografu optycznego PO 20
W dniu 25 stycznia 1978 roku w
Głównym Urzędzie Geodezji i Karto
grafii w Warszawie odbyło się semi
narium na temat: Budowa i zastoso
wanie pantografu optycznego PO 20,
opracowanego w Instytuaie Geodezji i
Kartografii i przewidywanego do pro
dukcji seryjnej.
Celem seminarium było przedstawie
nie konstrukcji oraz prototj7pu panto
grafu optycznego PO 20 i zebranie
opinii specjalistów o przydatności urządzenia.

Pantograf optyczny PO 20, konstruk
cji Instytutu Geodezji i Kartografii, jest
urządzeniem
optyczno-mechanicznym
do otrzymywania obrazów z rysunków
kreskowych i tonalnych wykonanych
na dowolnym podłożu. Otrzymane ob
razy można odrysować lub odfotografować na odpowiednich materiałach ułożonych na ekranie pantografu. Za
leżnie od położenia obiektywu i rysun
ku wyjściowego względem ekranu,
można otrzymać obrazy w skali od 1 : 5
do 5:1.

Pantcgraf jest przeznaczony7 głównie
do małych pracowni geodezyjnych, nie
mających aparatów reprodukcyjnych.
Może mieć zastosowanie także w opra
cowaniach architektonicznych, w rol
nictwie, w górnictwie, w geologii, w
leśnictwie, w archeologii i w tych dzie
dzinach techniki, w których opracowa
ne wyniki przedstawia się na mapach
lub planach.

Dni Jakości Poznańskich Geodetów
Poznański Klub Dobrej Roboty, dzia
łający przy Oddziale Wojewódzkim
Naczelnej Organizacji Technicznej, zor
ganizował w okresie 14—30 listopada
1977 roku Wielkopolskie Dni Jakości.
Celem było propagowanie metod dobrej
roboty, pobudzenie Inicjatynvy zakła
dów pracy, placówek handlowych, jed
nostek usługowych w zakresie popra
wy jakości, a także przj7pomnienie o
ypływiie jakości produkcji na poziom
życia społeczeństwa.
W programie Dni organizatorzy prze
widzieli odczyty, konkursy, wystawy
propagujące metody dobrej roboty7 i
popularyzujące sylwetki ludzi mają
cych osiągnięcia w tym zakresie.
Z inicjatywy Komitetu Obchodów
250-lecia Geodezji m. Poznania koło
zakładowe Stowarzyszenia Geodetów
Polskich przy Poznańskim Przedsię
biorstwie Geodezyjno-Kartograficznym
„Geopoz”, Okręgowym Przedsiębior
stwie Geodezyjno-Kartograficznym w
Poznaniu i Wojewódzkim Biurze Geo

dezji i Terenów Rolnych w Poznaniu
zorganizowały spotkanie, wystawę i
konferencję na temat jakości prac geo
dezyjnych, form zapewnienia jakości
oraz w celu .wymiany doświadczeń w
tej dziedzinie.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geode
zyjno-Kartograficzne w Poznaniu pre
zentowało szereg opracowań mapy7 za
sadniczej różnych terenów.
Poznańskie Przedsiębiorstwo Gcodc-

Zyjno-Kartograficzne „Geopoz” wysta
wiło przykłady prac związanych z ob
sługą geodezyjną inwestycji oraz sy
stem mapy miasta Poznania. Mapa ta,
zaprogramowana w systemie nakładek,
jest realizowana i aktualizowana we
dług systemowej koncepcji opracowa
nej do zakładania mapy i jej aktuali
zacji.
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Tere
nów Rolnych zaprezentowało przykłady
prac scaleniowych oraz związanych z
wymianą gruntów i rekultywacją. _ W
pracach tych, poza walorami technicz
nymi opracowań, na pierwszy7 plan wy
suwa się ich społeczna przydatność.
Każde takie opracowanie daje efekty
przeliczane na dodatkowe kilogramy
zboża, paszy, zaoszczędzony czas i pa
liwo maszyn rolniczych.
Dni Jakości Poznańskich Geodetów,
zgodnie z założeniem, dały inspirację
do analiz i działań usprawniających.
Mgr inż. Jan Różański — prze
wodniczący Miejskiej Komisji Piano-

wania: prace geodezyjne, spełniając
warunki techniczne, powinny być wy
konane terminowo i ekonomicznie.
Właśnie terminowość jest i powinna
być uznana jako jedno z podstawowych
kryteriów oceny jakości. Najlepsze
technicznie opracowanie geodezyjne
czy kartograficzne wykonane nietermi
nowo opóźnia realizację prac lub, co
bardzo często ma miejsce, powoduje
przystąpienie do realizacji na podsta
wie niepełnych i nieaktualnych danych
geodezyjnych. Dlatego programując
produkcję należy pamiętać o termino
wości dostarczenia produktu finalnego.
Mgr Edmund Zwoliński — dy
rektor Okręgowego Przedsiębiorstwa
Geodezyjno-Kartograficznego:
jakość
robót wykonanych przez Przedsiębior
stwo jest dobra. Świadczy o tym brak
reklamacji ze strony zleceniodawców,
zajmowane od kilku lat czołowe miejs
ce w Ogólnopolskim Konkursie Jakości
Robót Geodezyjnych w pionie Głów
nego Urzędu Geodezji i Kartografii
oraz I miejsce w ogólnopolskim współ
zawodnictwie między zakładami tere
nowymi okręgowych przedsiębiorstw
geodezyjno-kartograficznych w 1976
roku. Osiągnięcie wysokiego poziomu
wykonywanych robót Przedsiębiorstwo
zawdzięcza samokontroli, wielostopnio
wej kontroli oraz sterowaniu jakością
we wszystkich etapach procesu produk
cyjnego. Również nie bez znaczenia jest
to, że dużą wagę przywiązujemy do
stosowania nowoczesnych technologii
realizowanych za pomocą nowoczesnego
sprzętu. System organizacji ora∣z styl
zarządzania stwarzają warunki dobrej
produkcji. Ponieważ nigdy nie jest tak
dobrze, żeby nie mogło być lepiej, w
dalszym działaniu nad podniesieniem
poziomu wykonywanych robót zamie
rzamy położyć szczególny nacisk na
szkolenie załogi, co umożliwi lepsze
wykorzystanie sprzętu, a także na dos
konalenie metod sterowania jakością.
Inż. Roman Machalla — sekre
tarz Organizacji Partyjnej PPGK ,.Geopoz”: każda robota zaczyna się od
przygotowania dokumentacji i mate
riałów podstawowych. W „Gecpozie”
utworzono silny ośrodek dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej. Połączono
pracownię dokumentacji ze składnicą,

tworząc komórkę, która przygotowuje
Otwarcie wystawy prac połączono z
materiały, zawiera umowy, opracowu krótkimi prelekcjami. Autor notatki
je warunki techniczne i organizuje zapoznał zebranych z problematyką ja
kości, społecznym ruchem na rzecz ja
sprzedaż robót.
Mgr inż. Jerzy Stefko — naczel kości oraz omówił podstawowe terminy
ny inżynier „Geopozu”: kładąc nacisk z tej dziedziny i metody oddziaływa
na duże roboty, nie zapominamy o usłu nia. Mgr inż. Alfons Zalewski z
gach dla ludności. Usługi te realizuje OPGK w Poznaniu omówił znaczenie
specjalnie do tego wydzielona grupa instrukcji technicznych dla zapewnie
produkcyjna, wchodząca w skład Za nia jakości. Mgr inż. Leszek Radwan
kładu Przygotowania Produkcji. Dzię — „Geopoz”, mgr inż. Jerzy Lykowki wprowadzeniu usług ekspresowych, s k i z OPGK i mgr inż. Wiktor D iskrócono termin wykonywania map dla m i t r i e w z WBGiTR omówili for
ludności z 3—4 miesięcy na 2—3 ty my oddziaływania na jakość w insty
godnie. Podobnie skrócono terminy in tucjach, które reprezentowali.
W pracy służby geodezyjnej rolnic
nych usług. Wykonująca te prace gru
pa produkcyjna kol. Włodzimierza M u- twa oprócz poprawności technicznej za
siałowskiego za te osiągnięcia sadnicze znaczenie mają efekty spo
otrzymała w 1977 roku tytuł „Brygady łeczne i polityczne. Rolnik, któremu
przekształcono gospodarstwo, prócz do
Pracy Socjalistycznej”.
brego technicznie produktu, jakim jest
Mgr inż. Wiktor Dimitriew — jego nowe gospodarstwo, powinien
główny inżynier Wojewódzkiego Biura mieć pewność, że tak jest faktycznie.
Geodezji i Terenów Rolnych: osiągnię-j Właśnie to stanowi dodatkowe trudne
te sukcesy nie mogą prowadzić do sa
zadanie geodety urządzeniowca. Speł
mouwielbienia i zachwytu zmniejszają nienie tego pozornie drugorzędnego za
cego aktywność załogi i kierownictwa. dania przesądza o powodzeniu pracy,
WBGiTR uzyskiwało bardzo dobre wy a więc o jakości efektu finalnego
niki we współzawodnictwie wojewódz
(Dmitriew).
kich biur geodezji i terenów rolnych,
Jakość powstaje na stanowisku pro
a w 1977 roku otrzymało sztandar prze dukcyjnym. Dlatego w ,,Geopozie" kła
chodni za zajęcie pierwszego miejsca. dzie się główny nacisk na zapewnienie
Właśnie ten sukces był powodem kry jakości drogą wzmacniania kierow
tycznej oceny dotychczasowego stanu ι nictwa komórek, rezygnując z kontroli
organizacji i pracy. Postanowiono wpro-', instytucjonalnej (Radwan).
wadzić szereg usprawnień, wyłonić/
W dyskusji analizowano warianty
służbę sterowania jakością, która po systemów zapewnienia jakości drogą
szerzy zakres oddziaływania kontroli
wzmacniania służby specjalistycznej
technicznej, i ustanowić służbę tech oraz przez bezpośrednie oddziaływanie
nologiczną.
na wykonawców.
Inż. Jerzy Piotrowski — prze
Ześrodkowanie w określonym czasie
wodniczący Oddziału Wojewódzkiego uwagi kół zakładowych SGP, dyrekcji
SGP: nowoczesne formy zapewnienia
i kierownictwa jednostek produkcyj
jakości dają wyniki, gdy wprowadza
nych na sprawach jakości stanowi po
my je systematycznie. Samokontrola ważny element oddziaływania na po
spełni pokładane w niej nadzieje, gdv: stawę pracowników i zespołów wyko
Zapewnimy ludziom dobre warunki,, nawczych. Dlatego geodeci poznańscy
pracy. W poznańskich jednostkach wy-’ będą brać udział w kolejnych dniach
jakości jesienią 1978 roku. Wydaje się
konawstwa geodezyjnego i geodezyjno-kartograficznego potwierdzają to licz uzasadnione ponowienie propozycji zor
ne nagrody w konkursach jakości ro ganizowania geodezyjnych dni jakości
bót oraz brak reklamacji. Geodeci poz o zasięgu ogólnopolskim, opublikowa
nej w Przeglądzie Geodezyjnym 2/77.
nańscy spełniają poważną rolę w spo
łecznym ruchu dobrej roboty na te
A. Dobrzyński
renie województwa oraz w Stowarzy
Poznań
szeniu.

Informacla Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej SGP
za listopad 1977 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w listopadzie 1977 roku wy
niosły 46 801 złoty.
W listopadzie 1977 roku wypłacono
8 zapomóg pośmiertnych na sumę 80 000
złotych.
W okresie sprawozdawczym objętym
niniejszą informacją zmarli następują
cy koledzy: Andrzej Marian Rogoziń
ski z Oddziału SGP w Kielcach, lat 40,
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zmarł 1 XI 1977 r. (zawiadomienie nr
1326); Stanisław Kuczma z Oddziału
SGP w Krakowie, lat 68, zmarł 7IX
1977 r. (zawiadomienie nr 1327); Kon
stanty Relich z Oddziału SGP w War
szawie, lat 77, zmarł 11 XI 1977 r. (za
wiadomienie nr 1328): Konrad Zbigniew
Stecki z Oddziału SGP w Katowicach,
lat 66. zmarł 7 X 1977 r. (Zaxviadomienie
nr ’329): Franciszek Całus z Oddziału
SGP w Katowicach, lat 72. zmarł 10 XI
1977 r. (zawiadomienie nr 1330); Fran
ciszek Leszczyński z Oddziału SGP we
Wroclaxviu, lat 67, zmarł 13X1 1977 r.

(zawiadomienie nr 1331); Karol Dziurzycki z Oddziału SGP w Krakoxvie,
lat 87, zmarł 25 X 1977 r. (zawiadomie
nie nr 1332): Walerian Skxvirzydski z
Oddziału SGP xv Warszawie, lat 84,
zmarł 27 X 1977 r. (Zaxviadomienie nr
1333).
KASA ZAPOMOGOWA

W listopadzie 1977 roku wypłacono 2
zarwmogi losowe na sumę 4000 złotych
2 kolegom z Oddziału SGP w Poznaniu.

IN MEMORIAM

Prof, dr hob. LESZEK RATAJSKI
W. dniu 22 listopada 1977 roku opuś
cił nas wybitny kartograf, powszechnie
Ziriany i ceniony w ośrodkach karto
graficznych, wychowawca młodzieży,
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
— prof, dr hab. Leszek Ratajski.
Nauka polska poniosła niepowetowa
ną stratę. Odszedł od nas w pełni sił
twórczych wybitny uczony, zasłużony
dla rozwoju kartografii polskiej. Nie
przemijające wyniki osiągnął Zakład
pod Jego kierunkiem w pracy nad stan
daryzacją, unifikacją, metodyką karto
graficzną, przekazem kartograficznym,
geografią ekonomiczną. Na międzyna
rodowych kongresach, w Prezydium
Asocjacji Kartograficznej, jàk Również
w innych organizacjach międzynarodo
wych reprezentował kartografię polską.
Profesor Leszek Ratajski urodził się
dnia 26 kwietnia 1921 roku w Rawie
Mazowieckiej. W 1939 roku otrzymał’
świadectwo dojrzałości w Liceum Ma
tematyczno-Przyrodniczym im. T. Koś
ciuszki w Łomży. Wojna zastała Go pod
Baranowiczami
na
obowiązkowych
wówczas pracach Junackiego Hufca
Pracy, Po powrocie do Łomży, od stycz
nia 1940 roku pracował jako nauczy
ciel w Niepełnej Szkole Średniej w
Kupiskach koło Łomży. W latach 1941—
1942 uczęszczał do Szkoły im. Wawel
berga i Rotwanda w Warszawie na
wydział mechaniki Ze względu na brak
funduszów, musiał przerwać naukę. Do
momentu wyzwolenia pracował jako urzędnik w Spółdzielni Rolniczo-Hand
lowej „Rolnik” w Węgrowie. Na tym
terenie brał czynny udział w ruchu
oporu. Za działalność z tego okresu
otrzymał odznaczenia wojskowe: Krzyż
Wialecznych, Medal Zwycięstwa i Wol
ności i Odznakę Grunwaldzką.
Po wyzwoleniu pracował jako nau
czyciel w gimnazjum w Węgrowie. W
kwietniu 1945 roku podjął studia w
Akademii Sztuk Pięknych w Krako
wie, kontynuował je do 1947 roku. W
1946 roku podjął równolegle studia w
Instytucie Geograficznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Dyplom magistra geo
grafii otrzymał w 1950 roku. W lutym
1950 roku rozpoczął pracę na stano
wisku młodszego asystenta w Zakła
dzie Antropogeografii Uniwersytetu
Warszawskiego. W roku 1951 został
starszym asystentem, a w 1954 roku —
adiunktem w nowo utworzonym In
stytucie Geograficznym UW. W latach
1959—1963 sprawował funkcję kierow
nika pracowni afrykanistyki w Kated
rze Geografii Regionalnej UW, a od
I960 roku pełnił obowiązki kierownika
Pracowni Kartograficznej Instytutu

Geografii PAN. W 1962 roku uzyskał
stopień doktora nauk przyrodniczych z
zakresu kartografii na Uniwersytecie
Warszawskim. W latach 1963—1964 pra
cował jako kierownik wymienione j pra
cowni Następnie podjął pracę w Ka
tedrze Kartografii Instytutu Geografii
UW na stanowisku adiunkta. W 1966
roku uzyskał tytuł docenta na Uniwer
sytecie Warszawskim. W dniu 1 grud
nia 1967 roku został kierownikiem Ka
tedry Kartografii Uniwersytetu War
szawskiego, a w 1972 roku zastępcą
dyrektora Instytutu Geografii UW. W
1973 roku uzyskał tytuł profesora nad
zwyczajnego. W latach 1971—1972 pro
wadził wykłady, jako visiting profes
sor, na Uniwersytecie Alberty w Ed
monton w Kanadzie. W 1972 roku wy
brano Go na wiceprezydenta Między
narodowej Asocjacji Kartograficznej i
przewodniczącego IV Komisji Przekazu
Kartograficznego. Godności te piasto
wał do chwili śmierci
W 1973 roku powołano Go na prze
wodniczącego Komisji Standaryzacji
Naztv Geograficznych Świata, działają
cej przy ministrze Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki.
Profesor Leszek Ratajski był czyn
nym działaczem społecznym. Od 1969
roku sprawował funkcję członka Za
rządu Polskiego Towarzystwa Geogra
ficznego. W latach 1966—1975 przewod
niczył Komisji Kartograficznej Polskie
go Towarzystwa Geograficznego. Był
członkiem Komitetu Nauk Geograficz

nych PAN, Komitetu ds. Kartografii
Ogólnej, działającego przy prezesie
GUGiK, redaktorem naczelnym maga
zynu geograficznego Poznaj Świat,
członkiem redakcji kwartalnika Polski
Przegląd Kartograficzny.
Profesor Leszek Ratajski jest auto
rem trzech podręczników akademic
kich, 402 publikacji, z których 115 po
święcił zagadnieniom kartografii, 15
problemom nazewnictwa geograficzne
go, 272 zagadnieniom geografii regio
nalnej. Pracował także nad licznymi
wydawnictwami mapowymi, niektóre
sam wykonywał, opiniował, korygował
i recenzował. Łączna liczba samoist
nych i załącznikowych map wynosi
około 860 pozycji.
Profesor Leszek Ratajski współpra
cował z wieloma instytucjami i orga
nizacjami krajowymi i zagranicznymi.
Jako wieloletni członek Komitetu ds.
Kartografii Ogólnej przy prezesie
GUGiK był stałym doradcą GUGiK w
zakresie problematyki kartograficznej.
Działając w licznych ośrodkach nauko
wych i w Polskiej Akademi Nauk, stał
zawsze na stanowisku podnoszenia zna
czenia i roli kartografii w życiu spo
łecznym i gospodarczym kraju.
Za wkład prac}’ zawodowej i społecz
nej był odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi w 1973 roku, Krzyżem Kawa
lerskim Orderu Odrodzenia Polski w
1974 roku i odznaczeniami resortowy
mi, między innymi Złotą Odznaką „ZaZaslugi w Dziedzinie Geodezji i Karto
grafii” oraz licznymi wyróżnieniami.
W dniach 3 i 4 listopada 1977 roku
profesor Leszek Ratajski brał czynny
udział w Ogólnopolskim Seminarium
Szkoleniowym na temat: Problemy re
dakcyjne wielko- i éreãnioskalowych
map tematycznych zorganizowanym
przez Sekcję Kartograficzną Stowarzy
szenia Geodetów Polskich, Sekcję Fo
togrametrii i Kartografii Komitetu
Geodezji PAN oraz Komisję Kartogra
ficzną Polskiego Towarzystwa Geogra
ficznego. Profesor wygłosił referat pt.
Unifikacja języka map tematycznych,
a następnie prowadził jedną z sesji
naukowych Seminarium. Było to ostat
nie wystąpienie Profesora w gronie
kartografów.
Odszedł oddany służbie społecznej,
zawodowi, nauce, mądry, życzliwy czło
wiek — takim pozostanie w naszych
wspomnieniɪaeh.
Cześć Jego pamięci!

Lech Brokman
Warszawa

Członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
jest obowiązkiem' każdego geodety
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Technologia kolorystyki mapy')
Kolory są istotnym elementem
obrazowania kartograficznego, co
wymaga spójności teorii barw
z możliwością postrzegania

Światło, barwy spektralne i substancjalne czynią świat
widzialnym, poznawalnym, określają pewne jego cechy ma
terialne i wzbogacają wartościami estetycznymi Wszysitiko,
co dotyczy barw, harmonii barw i percepcji barw — do
tyczy struktur kolorowych mapy.
Treść mapy wyrażana jest graficznym kształtem i kolo
rami Rysunek i kolorystyka mapy stanowią nierozdzielne
elementy kształtowania, poczynając od koncepcji mapy, po
przez założenia redakcyjne i techniczne, procesy opracowa
nia i powielania. Kolorystykę rozumie się jako działanie
koncepcyjne i graficzne oraz jako cechę danego układu
plastycznego barwnego. Kolorystykę mapy stanowi zespół
różnych czynników i zależności merytorycznych, psycholo
gicznych, estetycznych, graficznych, fizykochemicznych i tech
nicznych.
Barwa, kolor — jako emocjonalny kanał przekazu —
stanowi jeden z bardziej złożonych elementów kształtowania
treści i struktur kolorowych mapy. Na złożoność tę składa
się wiele czynników, jak właściwość kryteriów określają
cych barwy pod względem teorii i praktycznego stosowania,
jak różnorodność odbioru i oceny wzrokowej, różnorodność
efektów wrażeniowych, w zależności od wielu przyczyn, na
przykład od wielkości i wzajemnego układu powierzchni
barwnych oraz ich właściwości, walorów kolorystycznych,
a wreszcie różnorodność produkcyjna farb graficznych i pa
pieru, będących przecież mniej lub więcej sprawnymi noś
nikami barw, czy też różnorodność technik i warunków
druku.
Wartość użytkowa i ekonomika edytorska nowoczesnych
opracowań kartograficznych zależne są w znacznym stop
niu od poziomu i sprawności stosowanych technik i techno
logii opracowania ii powielania. Technologia w kartografii
rozumiana jest jako inscenizacyjna interpretacja treści me
rytorycznej mapy lub atlasu w celu doboru odpowiedniej,
zapewniającej właściwą percepcję formy przekazu tej treś
ci, a następnie szczegółowego już opracowania koncepcji
edytorskiej dzieła oraz planu ogółu procesów graficznych
i technicznych ze ścisłym uwzględnieniem złożoności i współ
zależności tychże procesów, jak i będących w dyspozycji
środków materialnych i możliwości technicznych, reproduk
cyjnych. Wymaga to świadomości roli, odpowiedzialności
technologa w procesie przygotowania i realizacji produkcji,
czego miarą wartości może być tylko skuteczność użytkowa
dzieła i wysokość kosztów.
Kolorystyka mapy należy do podstawowych czynników,
stanowiących o wartości użytkowej i estetycznej każdej ma
py, atlasu. Koncepcja użycia różnych kolorów dla elemen
tów kreskowych i powierzchniowych oraz właściwa reali
zacja w procesach przygotowawczych i druku rozstrzyga
w znacznym stopniu o czytelności mapy, o komunikatyw
ności zawartej treści, a zwłaszcza o możliwościach percep
*
cyjnych elementów barwnych. Ten ostatni aspekt kolorys
tyki mapy jest szczególnie istotny, gdyż znaczna część użytkowników widzi i ocenia barwy wadliwie, zwłaszcza te
o małym zróżnicowaniu waloru graficznego (rysunkowego)
lub małej kontrastowości waloru barwnego — stopnia na[1] Referat wygłoszony dnia 3 listopada 1977 r. w gmachu Naczel
nej Organizacji Technicznej w Warszawie na Ogólnopolskim
Seminarium dotyczącym map tematycznych, a zorganizowanym
przez Sekcję Fotogrametrii i Kartografii Komitetu Geodezji
PAN, Sekcję Kartograficzną Polskiego Towarzystwa Geogra
ficznego.

sycenia i jasności barw czy Stoipnia intensywności krycia
farbami (nie utożsamiać z farbami kryjącymi i transparen
towymi).
Kolorystyka map wymaga nie tylko zmysłu widzenia
plastycznego, lecz i kwalifikacji, doświadczenia technolo
gicznego w dziedzinie kartografii stosowanej i towarzyszą
cej jej już od zarania w opracowaniu graficznym, powiela
niu — poligrafii, kiedyś w postaci drzeworytu, miedziorytu,
Stalorytu, litografii, grawiury na kamieniu, a obecnie po
przez złożone procesy fotoreprodukcyjne. Brak doświadcze
nia prowadzi do braku przewidywań na odcinku zależności
technologicznych, a to z kolei może już prowadzić do po
chopnych decyzji, nieracjonalnego wykorzystania nawet no
woczesnych, kosztownych środków produkcji, cennych ma
teriałów technicznych i często prowadzi do miernych efek
tów kolorystycznych, estetycznych i użytkowych mapy,
atlasu.
Kolorystyka mapy, a zwłaszcza atlasu — to przede
wszystkim szczegółowa koncepcja plastyczna całości dzieła
w założonych Warunikach technicznych i ekonomicznych, z
uwzględnieniem istniejących możliwości realizacyjnych. Kon
cept, makieta Tozkolorowania poszczególnych map i całego
atlasu powinna mieć na względzie tak różne przecież wa
lory plastyczne rysunku kreski kolorowej cienkiej i grubej,
walory kolorowych powierzchni małych i dużych, różne
walory kolorów jasnych i ciemnych, pastelowych i jaskra
wych, a wreszcie różne efekty druku farbami mniej lub
bardziej kryjącymi i łamiącymi, zmieniającymi kolor kreski
w zależności od koloru tła, a bywa przecież — różnego
koloru tła dla danego elementu kreskowego.
Każda mapa, zwłaszcza tematyczna — chociaż określe
nie to nie wydaje się precyzyjne (gr. thćma-treść, motyw),
nie ma bowiem map nietematycznych — wymaga wstęp
nego, dokładnie ustalonego zakresu tematyki, w ścisłej za
leżności od przeznaczenia i skali mapy, wymaga założeń
dotyczących struktury graficznej, kolorystycznej OTaz formy
i środków realizacji opracowania i powielania. Podjęcie
decyzji użycia pewnej liczby kolorów druku, tych czy in
nych technik i technologii, tych czy innych środków i ma
teriałów technicznych powinno być każdorazowo poprzedzo
ne starannym rozważeniem wszystkich ważniejszych czynni
ków, warunków, jak Wielkość produkcji (nakładu mapy,
atlasu), założona jakość użytkowa i przeznaczenie, istnieją
ce i dostępne środki techniczne i ekonomiczne oraz koszty
i cena produktu użytkowego. Należy również dokonać —
odpowiedniego dla danej mapy i jej kolorystyki oraz użyt
kowania — doboru papieru pod względem gatunku, grama
tury, właściwości strukturalnych, satynażu. Realizacja prac
reprodukcyjnych musi uwzględniać redakcyjną koncepcję
kolorystyczną mapy (makieta rozkolorowania, skala barw),
obowiązujące konwencje kolorystyczne, przyjęte w pow
szechnym odczuciu, w grafice normy estetyczne, nowoczes
ną technologię prac przygotowawczych i druku — oczy
wiście w granicach istniejących warunków i możliwości, lecz
również konkretnych potrzeb i zwiększających się wyma
gań użytkowych.

Kształtowanie kolorystyki mapy powinno uwzględniać
podstawy teorii światła i barw, jak i prawa rządzącego
ogromnym złożonym światem barw i kolorów w plastyce,
w grafice stosowanej oraz fizjologiczne, psychologiczne moż
liwości percepcyjne człowieka o przeciętnym widzeniu, określaniu barw emitowanych w przyrodzie, przez przedmioty
użytkowe, a więc i mapy.
Na podstawie pierwszych ustaleń właściwości fizycznych
światła i widma barwnego, ogłoszonych w 1672 r., Isaac
Newton (1642—1727) przyjął siedem barw widmowych głów
nych: czerwień, oranż, żółcień, zieleń, błękit, indygo i fio
let, zakładając, że zieleń jest barwą prostą, niezłożoną. Na
podstawie doświadczalnych ustaleń właściwości fizjologicz
nych i psychologicznych barw, ogłoszonych w 1810 r., pi
sarz, ,poeta, biolog i fizyk Johann Wolfgang Goethe (1749'—
1832) przyjął sześć barw widmowych głównych, zakładając,
że barwami prostymi jest czerwień, żółcień i błękit, a bar
wami złożonymi jest oranż, zieleń i fiolet. Podział ten przy
jęto powszechnie w malarstwie, grafice i farbiarstwie. W
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tym miejscu należy wspomnieć o rzeczy znamiennej, o zna
lezieniu niedawno przez archeologów w jaskiniach na Pół
wyspie Kalifornijskim w Meksyku kilkunastometrowej wiel
kości malowideł sprzed kilku tysięcy lat, wykonanych na
skale właśnie w kolorach: czerwień, żółcień i błękit.
Trzy chromatyczne kolory proste pierwszorzędowe (zasad
nicze, podstawowe) — czerwień, żółcień i błękit oraz dwa
achromatyczne — biel i czerń — stanowią podstawę kolo
rystyki. Żółcień, czerwień i błękit, zwane czasem triadą, umożliwiają uzyskanie teoretycznie niezliczonej liczby ko
lorów złożonych, drugorzędowych (łączonych, dwubarwnych)
— oranżów, zieleni i fioletów, powstałych przez zmieszanie,
połączenie dwóch kolorów — żółcienia z czerwienią, błękitu
z żółcieniem oraz czerwieni z błękitem; zmieszanie, połą
czenie w różnym stosunku wszystkich trzech kolorów
pierwszorzędowych pozwala uzyskać kolory trzeciorzędowe
(łamane, przełamane) — brązy, oliwy, szarości (nie mylić
z Szarzeniami powstałymi z rozbielenia, rozjaśnienia czerni).
Użycie Uchromatycznej bieli lub czerni do kolorów chro
matycznych pozwala uzyskać kolory półchromatyczne; biel
pozwala na zróżnicowanie ,,nasycenia” barwy, na rozbielenie kolorów (różowy, lekko różowy), czego nie należy my
lić z „jasnością” barw — ze stopniem czystości, szarości
koloru; czerń zaś pozwala uzyskać kolory o większej sza
rości — brunaty, granaty, bordo.
Należy pamiętać, że wszelkie substancje barwne, barwidła, farby graficzne w kolorach chromatycznych nie są
nigdy wolne od pewnych, zwykle nieznacznych obciążeń
innymi kolorami chromatycznymi z różnych źródeł oraz bie
lą optyczną i czernią optyczną i dlatego określone kolory
nie mogą być traktowane jako w pełni „nasycone” i „jas
ne” (czyste) w rozumieniu barw spektralnych, chociaż nie
stanowi to podstawy do nazyrwanla ich kolorami półchroHiatycznymi. Podobnie substancjalne biel i czerń nie mogą
■być praktycznie wolne od obciążeń barwami chromatyczny
mi. Również zwykle różna biel papieru nigdy nie jest w
pełni achromatyczna, czysta, neutralna dla kolorystyki.
i

Do powszechnych wymagań racjonalnej kolorystyki na
leży harmonia barw określonych struktur plastycznych,
kartograficznych, które — w zależności od treści, przezna
czenia — wymagają harmonii dynamicznej lub statycznej,
harmonii barw przez analogię lub przez kontrast. Harmonia
przez kontrast wymaga, aby melanż barw danej struktury
nie był dowolny, zbyt jaskrawy, aby graniczące ze sobą
barwy byty dla siebie dopełniającymi (komplementarnymi)
położonymi naprzeciw w kole barw — czerwienie z ziele
niami, żółcienie z fioletami, a błękity z oranżami. Takie
układy pozwalają uniknąć znanego zjawiska wibracji barw
między nie dopełniającymi się barwami. Harmonia przez
analogię wymaga, aby graniczące ze soba barwy były po
chodne, bliskie w kole barw — czerwienie z oranżami lub
fioletami, żółcienie z zieleniami lub oranżami, a błękity z
fioletami lub zieleniami.
Mapy typu fizyczno-warstwobarwnych i inne many zja
wisk raczej jednorodnych, tylko o różnym natężeniu, wy
macają dynamicznej harmonii barw, lecz nrzez analogie i z
zachowaniem odpowiadającego przedstawianym zjawiskom
rytmu walorów kolorystycznych. Mapy typu polityczno-ad
ministracyjnych i. inne mapy zjawisk jednorodnych o po
dobnym natężeniu wymagaja statycznej harmonii barw, lecz
przez kontrast, mapy zaś zjawisk różnorodnych i o różnym
natężeniu wymagają pewnego dysonansu barwnego, a więc
i harmonii barw przez kontrast i przez analogie, lecz zaw
sze ze ścisłym wyważeniem dynamiki i statyki zjawisk
oraz rytmu walorów kolorystycznych, uwzględniających
wielkości powierzchni barwnych poszczególnych państw,
jednostek administracyjnych czy wielkości, wartości zja
wisk prezentowanych barwnie na manie.
Wyważenie walorów kolorystycznych jest niezbędne dla
Wszystkich map, aby uniknąć nie zamierzonego w ogóle lub
w Przypadkowvm stopniu jaskrawego melanżu barw, aby
zachować czytelność, interpretacię treści zgodnie z intencia
redakcyjna. Prawom harmonii podlegają nie tylko treści
Podstawowe, struktury kolorystyczne wewnątrzramkowe maPv. lecz również wszelkie tła. ramki, kolorowe marginesy,
dość powszechne obecnie tło do spadu. Moga one-snrzyiać
integracji kolorystycznej całej mapy, lecz potraktowane do
wolnie, przypadkowo lub tylko dla zaprezentowania pewnej
zasady modernistycznej. Wplvwaia niekorzystnie na perreocię treści podstawowej prezentowanego zjawiska i prze
czą Podstawowym prawom harmonii barw.
Zadanie technologa kolorystyki polega również i na
tym, abv konceoeia plastyczna mapy mieściła sie w grani
cach merytorycznych założeń autorskich, Tedakcvjhvch.
.Tednak różnice widzenia b»rw i struktur kolorowych sa
dość powszechne i daleko ':dace. a wiec w mniejszym lub
większym stopniu nie omijają zarówno autorów, redakto

rów merytorycznych, jak i technologów kartografii. Z tego
wypływa wniosek oczywisty, że wszelkie koncepcje i tech
nologie rozwiązań kolorystycznych powinny być możliwie
szeroko konfrontowane, kolektywnie oceniane, aby teoretycz
nie założone rozwiązanie było podbudowane dostatecznie
uzasadnionym przekonaniem o możliwościach jednoznaczne
go widzenia realizowanej koncepcji mapy, atlasu.
W koncepcyjnych poczynaniach kolorystycznych mogą
być pomocne atlasy barw czy katalogowe waory farb gra
ficznych. Między warunkami technicznymi i materiałowymi
opracowania i druku atlasów barw, wzorów farb a wa
runkami i okresem realizacji pewnych koncepcji kolorys
tycznych opartych na tych atlasach i wzorach farb — ist
nieją zazwyczaj znaczne, czasem tak duże różnice, że pow
szechna jest opinia o niepowtarzalności kolorów, zwłaszcza
w reprodukcji, że kolorystykę powielaną można realizować
najpewniej w określonych warunkach, w procesie repro
dukcyjnym, w druku.
Niedoskonały obraz plastyczny mapy czy niewłaściwa
wymowa treści ii niedostateczna skuteczność kartograficz
nego przekazu może wynikać nie tylko z niewłaściwego re
dakcyjnego lub graficznego opracowania, lecz w równej
mierze, ozy nawet przede wszystkim z nieprawidłowości
koncepcji kolorystyki mapy, a zwłaszcza pewnego zespołu
map, atłasu oraz z trudności realizacji w procesach repro
dukcyjnych z drukiem nakładu łącznie.
Poprawność kolorystyki w ogóle, a zwłaszcza w karto
grafii, warunkowana jest maksymalną powściągliwością w
szafowaniu niezmierzonym, niewyczerpanym bogactwem
barw, kolorów. Ograniczoność środków nie musi być przy
czyną zbyt ubogich efektów plastycznych i ograniczonej war
tości użytkowej mapy, atlasu, na odwrót — może świadczyć
o umiejętności koncepcyjnej i technologicznej twórcy dzie
ła. Przecież lapidarność wymowy, oszczędność środków
plastycznych jest cechą doskonałych dzieł i wybitnych twór
ców. Należy pamiętać, że najbardziej sprawnym środkiem
plastycznym jest światło i czerń (cień), a najbardziej obiektywną dla każdego widzenia barw jest kolorystyka jed
nobarwna o wyraźnie zróżnicowanym nasyceniu.
Zastosowanie w kolorystyce zróżnicowanych graficznie
faktur powierzchniowych, do niedawna Chromolitografii, a
obecnie zazwyczaj rastrów (siatka liniowa i punktowa, linie,
linie przerywane), pozwala uzyskać — w założeniu formal
nym — niezliczoną liczbę kolorów już tylko przy druku
w trzech kolorach pierwszorzędowych, podstawowych — żół
cień, czerwień i błękit. Możliwości ilościowe i jakościowe
uzyskania kolorów pochodnych ograniczane bywają w prak
tyce warunkami technicznymi, materiałochłonnością dość
kosztownych materiałów Rotoreprodukcyjnych i pracochłon
nością mniej czy więcej złożonych procesów przygotowaw
czych. Powyższe momenty oraz wielkość nakładu danej ma
py, atlasu, a więc koszty druku małego lub dużego nakładu,

żółcień

Kolo barw prostych i złożonych w układzie barw dopełniających —
obszarów położonych naprzeciw, z oznaczeniem kierunków miesza
nia barw i stopnia nasycenia

powinny być dokładnie uwzględnione przy podejmowaniu
decyzji racjonalnego, ekonomicznego użycia liczby kolo
rów druku danej mapy czy atlasu.
Należy pamiętać o związkach, o dość prostych zależ
nościach — wielkości drukowanego nakładu mapy (liczby
egzemplarzy) oraz złożoności skali barw, często obowiązu
jącej powszechnie konwencji barw, na przykład na ma
pach geologicznych, oraz liczby kolorów druku, niezbędnych
środków technicznych i złożoności, pracochłonności stosowa
nej technologii procesów przygotowawczych do druku, a
wreszcie założonej jakości druku i kosztów.
Wielkie nakłady druków — setki tysięcy czy miliony
egzemplarzy, wymagają zmniejszania czasu, a więc i liczby
kolorów druku, a co za tym idzie — unifikacji barwnej oraz
niezbędnej wtedy złożoności technologii prac przygotowaw
czych do druku i oczywiście nowoczesnych, sprawnych środ
ków technicznych. Dla małych nakładów druków — kilka
set czy kilka tysięcy egzemplarzy map, zwłaszcza map te
matycznych o wąskim użytkowaniu, lecz wysokich wyma
ganiach ścisłości kolorystycznych, niezawodnego zachowania
konwencji barwnej — korzystniejsze, sprawniejsze technicz
nie, tańsze i możliwe do realizacji w skromnych nawet wa
runkach technicznych będzie użycie większej, nawet dużej
liczby kolorów druku. Czas druku na szybkobieżnych ma
szynach offsetowych i koszty tego druku będą stanowić
wtedy nikłą część kosztów złożonych technologii, a co jesz
cze ważniejsze pozwala to na ściślejsze uzyskiwanie, kon
trolowanie w trakcie druku założonych efektów — czystych
odpowiednio kontrastowanych kolorów, zgodnie z wzorami
i wymaganiami użytkowymi.
Dla druku małonakładowego map tematycznych, zazwy
czaj złożonych merytorycznie i w opracowaniu graficznym
— racjonalną technologią będzie zawsze taka, która zakłada
mało złożone, lecz sprawne metody opracowań graficznych
i reprodukcyjnych oraz druk wielokolorowy, co łatwiej speł
nia podstawowy warunek — kolorystycznej jednoznaczności,
a więc niezawodności użytkowej mapy, atlasu. Szczegóło
we -omówienie tych zagadnień zawarte jest w [3j.
Jednym z warunków jakościowych druku wielokoloro
wego map tematycznych wielkoformatowych lub drukowa
nych w dużych formatach jest — poza zachowaniem w
określonych wypadkach cech kartometryczności — utrzy
manie pasowania kolejnych kolorów w procesie druku. Nie
znaczne nawet uchybienia w pasowaniu kolorów mogą
znacznie obniżać wartość użytkową mapy, niweczyć pre
cyzję opracowania. Znaczny wpływ — poza procesami re
produkcyjnymi przygotowawczymi — wywiera stopień sta
bilności, rozciągliwości papieru, a zwłaszcza dość znaczne
zróżnicowanie tej rozciągliwości w zależności od kierunków
układu włókna w arkuszu papieru — znacznie mnieszjsza
w kierunku produkcji taśmy-roli papieru, a większa w
kierunku poprzecznym taśmy — oraz od siły, kierunku
działania tłoka, cylindra tłokowego maszyny-drukującej.
Przed drukiem należy rozważyć najkorzystniejszy układ
rysunku na arkuszu i jego format oraz kierunek włókna
papieru i kierunek mniejszego rozciągania w druku. Kie
runek włókna, produkcji papieru znaczony jest zwykle na
opakowaniu, co czasem zagubione bywa w magazynie. Jednak
łatwa jest do ustalenia większa rozciągliwość, a to przez
przeciąganie krawędzi arkusza papieru między palcami, paz
nokciami. Dla papieru grubszego lub kartonu można to ustalić przez stwierdzenie różnicy sprężystości dwóch jedna
kowej długości i szerokości pasków, przyciętych z dwóch
kierunków arkusza. Mniejszą sprężystość wykazuje poprzecz
ny kierunek produkcji taśmy-roli, który to kierunek łatwo
mylić z kierunkiem przyciętych arkuszy.
Aby złagodzić skutki rozciągliwości papieru w druku,
należy, poza aklimatyzacją papieru, dokonywać przed dru
kiem zabiegu temperowania drogą laminowania — prze
puszczania przez prasę, maszynę offsetową, nawet dwukrot
nie, przy zwykłym (jak w procesie druku) nawilżaniu, gdyż
nawilżanie papieru w druku, a nawet wilgotność otoczenia
jest również przyczyną „chodzenia” papieru. Przy druku
jednostronnym i większych wymaganiach pasowania kolo
rów należy laminować papier lewostronnie na możliwie
czysty, lekki pokost, stosowany do farb graficznych, jednai
.nadawany bardzo cienko, aby uniknąć przetłuszczania
i sklejania arkuszy. Próbne pojedyncze odbitki na kontrprasie wykonuje się zazwyczaj korzystniej po przeschnię
ciu płyty nadającej i gumy drukującej. Pewne zróżnico
wanie rozciągliwości, w zależności od kierunku produkcji
taśmy-roli i kierunku poprzecznego, wykazuje wiele folii
graficznych, reprodukcyjnych.
Najprostsza graficznie, technicznie, a kolorystycznie bar
dzo sprawna, jest metoda uzyskiwania kolorów- przez mie
szanie, dobieranie farb graficznych i druk o pełnym pokry
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ciu (apla) z wykorzystaniem efektów łączenia kolorów w
druku. Pozwala to jednak uzyskać tylko tyle barw, ile jest
kolorów druku, plus uzyskiwane z łączenia, a więc przy
dwóch kolorach druku — jeden dodatkowy, przy trzech
kolorach druku — trzy dodatkowe, a przy czterech kolorach
druku — już sześć dodatkowych. Oczywiście kolory uzys
kane przez łączenie w druku mogą być wykorzystane raczej
tylko do elementów powierzchniowych, poza kreskowymi,
czym tłumaczy się niedoskonałość metody druku „triadą”
dla map i atlasów, w których rysunek kreskowy jest prze
cież dominującym elementem.
Dobieranie kolorów, mieszanie farb graficznych do druku
czy łączenie kolorów w druku, kolorów o znacznie zróżni
cowanej wrażliwości na światło — nosi w sobie ryzyko da
leko idących, szybkich zmian kolorystyki map, zwłaszcza
narażonych na dłuższe, intensywne działanie światła.
Znane powszechnie cofanie się kolorów po druku, dość
szybkie utlenianie się farb i najbardziej niekorzystne dla
kolorystyki mapy właśnie płowienie kolorów i to w bardzo
zróżnicowanym stopniu dla poszczególnych kolorów oraz
zżółknięcie, zszarzenie papieru, czasem nawet szybkie
i znaczne — może mało kontrastow-e kolory zmienić w
stopniu czyniącym je niedostatecznie czytelnymi, zwłaszcza
przy występującym na mapach znacznym zróżnicowaniu
wielkości i kształtów struktur graficznych oraz barw oto
czenia i barw tła dla rysunku kreskowego. Ryzyko to
zwiększa się przy zbyt jasnych, mało zróżnicowanych ko
lorach, uzyskiwanych drogą łączenia różnych kolorów w
druku. A przecież pozostają jeszcze złożone zależności od
wielu wrażeniowych zjawisk barwnych, jak kontrasty, po
widoki, rozpraszanie się i pochłanianie barw, względna
jasność — graficzne pozorne rozbielanie, rozjaśnianie kolo
rów ozy przestrzenne łączenie się barw oraz trudności czy
tania, określania kolorów przez użytkowników o różnym,
bardzo często błędnym widzeniu barw, zwłaszcza barw nie
dostatecznie na mapie zróżnicowanych, mało kontrastowych.
Kompozycję kolorów i próbne odbitki do akceptu mapy
należy wykonywać na tym papierze, tymi farbami gra
ficznymi i w tej kolejności druku poszczególnych kolorów,
jakie będą czy mogą być stosowane przy druku nakładu
mapy, atlasu.
Zakladainie i rygorystyczne przestrzeganie kolejności dru
ku poszczególnych kolorów i to również przy jednoczesnym
druku na dwu- i więcej kolorowych offsetach, nawet far
bami transparentowymi — stanowi warunek uzyskania za
mierzonych efektów. Farby graficzne nigdy nie są ściśle
przeźroczyste, a kolejność druku przy łączeniu kolorów w
druku ma duże znaczenie dla efektów barwnych. Przyjęto
drukować kolory powierzchniowe w kolejności od jasnych,
pastelowych do jaskrawych, ciemnych, chociaż kolor żółty,
pozornie nikły, położony na wstępie nierozważnie, zbyt in
tensywnie, potrafi zażółcić kolorystykę mapy zwykle nie
odwracalnie, a położony później ma właściwości kryjące.
Współczesna technologia kartografii daleko odeszła od
niezbyt dawnej roli, raczej tylko powielania, drukowania
opracowanych dowolną techniką czystorysów map czy atla
su, z dodaniem kolorów powierzchniowych. Obecnie — i to
nie tylko z powodu wkroczenia mechanizacji, automatyza
cji i komputeryzacji — technolog towarzyszy mapie od mo
mentu jej poczęcia, od koncepcji redakcyjnej pierworysu,
poprzez opracowanie czystorysu, uwzględniając możliwości,
lecz i konieczność stosowania określonych technik, zawsze
w powiązaniu z dalszvmi procesami reprodukcyjnymi.
Technolog musi być zawsze świadom nie tylko możliwoś
ci technicznych, reprodukcyjnych, lecz również warunków
wyjściowych, jak przeznaczenie danej mapy, wielkość na
kładu, liczba kolorów druku, cena mapy i ogólne koszty
realizacji, które zresztą technolog z góry ustala, a następ
nie praktycznie kształtu je.
PRZEDMIOTOWE PUBLIKACJE AUTORA
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Zastosowanie k&mputerów w kartografii tematycznej w Wielkiej Brylanii
Po dokonaniu wszystkich poprawek powstaje baza da
W 1977 roku autorzy niniejszej pracy byli delegowani
przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii na trzymie nych graficznych w postaci numerycznej zawierającej punk
ty, linie oraz powierzchnie określone ciągami par współ
sięczny staż naukowy do Wielkiej Brytanii celem zapozna
rzędnych oraz przypisanymi im kodami.
nia się z metodami automatyzacji opracowania map w an
gielskich ośrodkach kartograficznych. Staż miał miejsce w
Baza danych jest podstawą do dokonywania wszelkich
instytucjach zajmujących się opracowaniem map tematycz
nych Srednioskalowych i drobnoskalowych, a mianowicie: przetworzeń i manipulacji informacjami, pozwalających w
w Experimental Cartography Unit (E.C.U.) w Londynie, efekcie na generowanie za pomocą automatu kreślącego żą
danych obrazów graficznych.
Census Research Unit (C.R.U.) wr Durham, Program Library
Unit (P.L.U.) w Edynburgu oraz w Computer Aided Design
Systemy tego rodzaju pracują bądź na zestawach mini
Centre (C.A.D.C.) w Cambridge.
komputerowych lub poprzez terminale na dużych kompute
Ośrodki te dysponują szeregiem systemów opracowania rach (UNIVAC 1108). Procesy digitalizacji i automatycznego
map tematycznych. W większości są to systemy przezna kreślenia odbywają się na niezależnych urządzeniach ste
czone do analizy przestrzennej danych geograficznych ope rowanych minikomputerami o niewielkiej pamięci operacyj
nej.
rujące punktami, liniami i obszarami. Ich przykładami są:
— system istniejący w E.C.U. ;
Podstawione systemy są systemami uniwersalnymi, nie
ukierunkowanymi na żadnego konkretnego użytkownika. Są
— system GIMMS w P.L.U. oraz
one stosowane przy opracowywaniu map geologicznych, geo
— system GINO-F opracowany w C.A.D.C.
chemicznych oraz ekologicznych. Przy ich użyciu tworzona
Główną metodą uzyskiwania informacji źródłowych w jest również baza danych kartograficznych dla całej Wiel
tych systemach jest digitalizacja. Istniejące podkłady ma kiej Brytanii, której podstawą są dane z digitalizacji map
powe są przetwarzane na postać cyfrową za pomocą digi- topograficznych w skali 1 : 250 000.
metrów i zapisywane na taśmach magnetycznych. Stosowa
na jest digitalizacja ciągła i punktowa. Każdemu elemento
Odrębną grupę stanowią systemy operujące podstawo
wi przypisywane są określone oznaczenia kodowe wprowa wymi jednostkami odniesień przestrzennych w postaci kwa
dzane ze specjalnych klawiatur digimetru. Proces digita dratów lub prostokątów opartych na siatce współrzędnych
lizacji przeprowadzony jest z reguły on line z komputerem
prostokątnych. Reprezentantami tej grupy mogą być: system
realizującym szereg funkcji kontrolnych, dzięki czemu już
opracowany w Census Research Unit oraz systemy LINMAP
i COLMAP z Department of Enviroment. Służą one do
na tym etapie eliminuje się duży procent błędów. Dodat
kowe informacje odniesione do konkretnych elementów ma przedstawień graficznych danych statystycznych głównie ze
py pochodzących z digitalizacji mogą być wprowadzane za spisów powszechnych. Przykładowo, Census Research Unit
dysponuje spisami w postaci ok. 1600 danych IiczbowjrCh
pośrednictwem specjalnego oprogramowania.
dla każdej jednostki powierzchniowej będącej kwadratem
Tak zebrane dane źródłowe są przetwarzane szeregiem siatki współrzędnych o wymiarach 1X1 km.
programów doprowadzających je do jednolitej postaci.
Istniejące oprogramowanie pozwala na manipulowanie
Kolejnym etapem jest korekta danych i redakcja mapy.
Są one przeprowadzane zwykle interaktywnie z wykorzysta tymi danymi w różnorodnych układach. Na mapach wyko
niem takich urządzeń wyjścia graficznego jak display gra nywanych w tym systemie wyodrębnione są opisane wyżej
ficzny lub plotter laserowy. Na etapie tym wykorzystywane jednostki odniesień a wielkości obrazowanego zjawiska roz
mogą być rysunki kontrolne danych z digitalizacji oraz spe różniane są kolorami. Połączenie tak małych jednostek po
cjalne rysunki etykietowane wykonane za pomocą szybkich wierzchniowych z drobną skalą mapy daje bardzo intere
sujący efekt graficzny.
plotterów, zawierające oprócz właściwej treści mapy, wszy
stkie oznaczenia kodowe poszczególnych elementów.
Po zapoznaniu się z pracą niektórych ośrodków kartogra
Programy interaktywnej korekty elementów mapy u- ficznych Wielkiej Brytanii zwraca uwagę bardzo bogate
ich wyposażenie w sprzęt informatyczny. Każdy z nich
możliwiają między innymi:
dysponuje systemem interaktywnym. Wykorzystywanie dis— wyodrębnianie zadeklarowanych wycinków mapy na play’a graficznego jest sprawą powszechną. Od niedawna
ekranie urządzenia graficznego;
wprowadza się do użytku plottery laserowe służące zarów
— ustawianie żądanej skali;
no do redakcji danych, jak i do ostatecznych kreśleń precy
— wyodrębnianie na ekranie elementów o określonym ko zyjnych. Przy użyciu plotterów płaszczyznowych stosowa
dzie;
na jest właściwie wyłącznie technika kreślenia światłem.
— zmianę kodów poszczególnych elementów;
Drugim niezmiernie istotnym faktem jest Istnienie je
— podział linii;
dnolitego układu współrzędnych geodezyjnych spójnego dla
— łączenie linii;
całego kraju. Pozwala on na bardzo łatwe manipulowanie
— wprowadzanie nowych elementów graficznych.
danymi dla obszaru całego kraju.
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Fakty te w bardzo dużym stopniu determinują rozwój
automatyzacji i komputeryzacji kartografii tematycznej.
Załączony rysunek przedstawia mapę opracowaną przy
użyciu systemu Experimental Cartography Unit na podsta
wie danych z obszaru Polski.
Baza danych kartograficznych, która była wykorzystana
min. do opracowania tej mapy, powstała z digitalizacji ma
py. administracyjnej Polski oraz informacji statystycznych,
wprowadzonych za pomocą odpowiednich programów. Pod
legała ona procesom reakcji wykonywanej interaktywnie

*

przy użyciu plottera laserowego HRD-I i display’a graficz
nego Tektronix 611. Ostateczny rysunek został wykreślony
na automacie kreślącym GEAGRAPH wyposażonym w gło
wicę świetlną.
Na mapie przedstawiono strukturę użytkowania Ziemi
w poszczególnych województwach. Diagramy w postaci linii
wychodzących z jednego punktu (środek województwa) pre
zentują wartości powierzchni pięciu grup użytków, a mia
nowicie gruntów ornych, sadów, ląk, pastwisk i lasów.

BIULETYN CENTRUM INFORMATYCZNEGO GEODEZJI i KARTOGRAFII — dodatek do miesięcznika PRZEGLĄD GEODEZYJNY
— pod redakcją prof, dr habll. JERZEGO GAZDZICKIEGO
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TYMOWSKI St. J.: Interview with dr Arnold Semadeni. Prz. Geod. Vol.
50: 1978 No 4 p. 105
Dr Arnold Semadeni, general director of the establishment Wild-Heerbrugg SA,
gave, in his talk with mgr eng. Stanislaw Janusz Tymowski, the essential infor
mation about the production of this plant, the work of the research and de
velopment bureau, as well as the instruction given to the employees of this
firm and the users of its products. He also spoke about the services assured by
the firm in instructing, maintenance anɑ repaɪatten.

ŻAK Μ.: Organisation Basis of a Complex Land Management. Prz. Geod.
Vol. 50: 1978 No 4 p. 107
The author tries to present the complete activity in a village planning, dividing
it into: reconnaissance of the actual situation; economic organization; country
planning; land management. The article tully describes the problems of complex
land management.

SKŁODOWSKI P., SZAFRANEK A.: Register and Characteristic of Wa
ste Land in Rural Areas. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 4 p. 110
The authors draw attention to the necessity of making a register of data con
cerning waste land in rural areas, as well as the necessity of evaluating the
usefulness of these data for rural management and recultivation of devastated
areas. The authors gives the results of their territorial research in two chosen
communes.

JÓZEFACIUK Cz.: Examination of Erosion for Country Planning. Part
I. Characteristic of Soil Erosion. Prz. Geod. Vol. 50: 19∣8 No 4 p. 112
The author describes the phenomenon of erosion, its detailed division and the
data concerning erosion in Poland. He tells about natural and economic factors
causing the intensification of erosion.

BROKMAN L.: Development of Topical Cartography in Poland. Prz.
Geod. Vol. 50: 1978 No 4 p. 116
The author presents the development of topical cartography in Poland and tells
about the following problems: demand for topical cartography: trends in the
development of topical cartography; development of the technological basis in
cartography; education of staff; information in cartography; method of edito
rial work; development of technology.

JANKIEWICZ T.: Determination Method of Height of Water-line Marks
on Ships. Prz. Geoid. Vol. 50: 1978 No 4 p. 120
The author describes the method of determining the height of water-line marks
on ships applied up till now. He gives a description of new instruments made
for this purpose and tells about the method of measurement with this instru
ment. He stresses the advantages of this method.

GRABOWSKI R.: Precision of Calculating the Volume of Earth Masses
by Net Levelling. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 4 p. 122
We are given formulas for calculating the volume of earth masses. The author
tells about influence of the precision of net levelling and the formation of
the area on the error of this calculation. He also analyses the precision of den
se net levelling.
t

I

FLOREK R.: Photogrammetry in Different Fields of Economy. Prz.
Geod. Vol. 50: 1978 No 4 p. 126
The article presents the subject of the debates of a general Seminary on the
use of photogrammetry in Poland for non-topographic purpose. It gives the
titles of the papers, the discussion and the text of the resolutions taken by
the participants of the seminary.

CZOCHAŃSKI μ.: Didactic Help for Plane Table Intersection. Prz
Geod. Vol. 50: 1978 No 4 p. 128
The author gave a description of didactic help, made as a diploma by the stu
dents of a technical school for learning plane table surveying. He describes *the
use of this help in the process of teaching and for marking the pupils' acαuirements.
x

TYMOWSKI St. J.: Interview avec le dr Arnold Semadeni. Prz. Geod.
Vob 50: 1978 No 4 p. 105
Le dr Arnold Semadenl, directeur general de l’établissement Wild-Heerbrugg
SA, a donné dans son interview avec le mgr ing. Stanislaw Janusz TymowsKt
les informations essentielles au sujet de la production de cet établissement, le
travaux du bureau de recherches et développement, l’instruction donnée aux
employés dé la firme et les exploiteurs de ses produits. Il a aussi parlé du ser
vice d’instructage, conservation et réparation donné par la firme.

ŻAK Μ.: Bases d’organisation d’un aménagement complex des terres.
Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 4 p. 107
L’auteur essaie de présenter l’activité complète d’aménagement d’un village en
le partageant entre: reconnaissance de l’état actuel; organisation économique;
aménagement rural et aménagement des terres. L’article décrit d’une façon
entière les problèmes d’un aménagement complex des terres.

SKŁODOWSKI P., SZAFRANEK A.: Registre et caractéristique des ter
res en friche dans les régions rurales. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 4 p. 110
Les auteurs signalent la nécessité de faire un registre de données au sujet des
terres en friche dans les régions rurales, ainsi que la nécessité d’évaluer l’uti
lité de ces données pour l’aménagement rural et la récultivation de terrains
dévastés. Les auteurs donnent les résultats de leurs recherches territoriales dans
deux communes.

JθZEFACIUK Cz.: Discernement d’érosion pour l’aménagement rural.
I-re partie. Caractéristique de l’érosion du sol. Prz. Geod. Vol: 50: 1978
No 4 ,p. 112
On décrit le phénomène d’érosion, sa division détaillée et les données au sujet
de l’érosion en Pologne. On parle des facteurs naturels et économiques qui sont
la cause de l’intensité de l’érosion.

BROKMAN L.: Développement de la cartographie thématique en Polo
gne. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 4 p. 116
L’auteur présente le développement de la cartographie thématique en Pologne
en soulignant les problèmes suivants: demande pour les cartes thématiques;
trends du développement de la cartographie thématique, développement de la
technologique de la cartographie; éducation du personnel; information en carto
graphie; méthodes du travail éditorial; développement de la technologie.

JANKIEWICZ T.: Méthode de détermination de la hauteur des signes
de ligne de flottaison sur les navires. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 4 p. 120
L’auteur décrit la méthode de détermination de la hauteur des signes de ligne
de flottaison sur les navires qu’on emploi jusqu’ici. Il décrit un noveau instru
ment, construit pour cet emploi et la méthode de mesurage par cet instrument.
Il indique les avantages de cette méthode.

GRABOWSKI R.: Précision du calcul du volume des masses de terre
par nivellement de surface. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 4 p. 122
On nous donne les formules necessaires pour calculer le volume des masses de
terre. L’auteur parle de l’influence de la précision du nivellement ʤ surface
et de la formation du terrain sur l’erreur de ce calcul. Il analyse aussi la
précision du nivellement dense.

FLOREK R.: Photogrammétrie dans les différent domaines d’économie.
Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 4 p. 126
L’article présente le sujet des débats du séminaire générale au sujet d'emploi
de la photogrammétrie en Pologne pour des buts autre que la topographie. Il
donne les titres des rapports présentés au séminaire, la discussion et le texte
des résolutions prises par les participants.

»
CZOCHAÑSKI Μ.: Aide didactique pour intersection de planchette. Prz.
Geod. Vol. 50: 1978 No 4 p. 128
On décrit un aide didactique exécuté comme diplôme par les étudiants d’une
école technique pour enseigner les levés à la planchette. L’auteur décrit l’emp
loi de cet aide dans le procès d’éducation et pour marquer les savoir faire des
élèves.
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— Plany indywidualne — zwycięstwo
zespołowe. — A. J. Koiaczniuk —
Wychowawca, nauczyciel młodzieży. —
W. A. Polewoj — Eliminowanie
systematycznych błędów odległości i
kierunku z wyników pomiarów współ
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śmigłowca. — G. Μ. Lukaszenko
— Urządzenie do wyznaczenia wskaźni'kreślenie położenia punktu pomocniczeków poziomu wody przy pracach aeroIiydirometrycznych. — T. G. Mala
chowa — Badanie dokładności spo
rządzania planów topograficznych. —
B. A. Sori-Melikian — Szablon
do sporządzania siatki współrzędnych.
— N. S. Kowalewicz, O. A. Pobiedono scewa — O metodzie
sporządzania map rolnych za pomocą
EMC i automatycznego koordynatografu Kartimat III. — K. P. Florens-'
kij, A. T. Bazilewskij, N. N.
Bobina, G. A. Burba, R. O. K u żm i n, W. D. Popowicz, J. Μ.
Czernaja — Doświadczenie w dzie
dzinie kartowania geołogiczno-geomorIologicznego powierzchni marsjańskiej.'
— S. A. Mylnikow — Bezpieczeń
stwo pracy przy pomiarach topɔgraficzno-geodezyjnych instrumentami na
prąd elektryczny. — T. S. Danilen
ko — Książka współczesna. — N. N.
Mitkowiec — Uwagi do instruk
cji — I. W. A d r i a n o w, N. J. Jeg or o w — Dekabryści z kolumny prze
wodników. — A. J. Spiridonow —
Przyrządy geodezyjne. — G. A. Z ot o w — Przyrządy fotogrametryczne.
Z prac Kolegium Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii przy Radzie Mi
nistrów ZSRR i Prezydium Zarządu
Głównego Związku Zawodowego Pra
cowników Geologii. — Μ. T. Trofi
mow — Pięć roczników absolwentów1
geodezji stosowanej. — Bieżący infor
mator o literaturze.
Mgr inż. Cezary Lipert
Geodetski list

1 *r

*— θ —

kwiecień-maj-czerwiec

1975r.: J. Stafanovié — Tożsamość
równania Besta z temperaturą powiet
rza uzyskaną z pomiaru. — Μ. Miladɪnovie — Statystyczna analiza błę
dów w niwelacji. — Z. DżordżeΎ1 c — Pionowe przesuwy skorupy
ziemskiej na linii Titov Veles—Skoplje
Uroszevac. — Μ. Bozicznik —
Organizacja automatycznego przetwa
rzania danych.

Nr 7—9 — lipicc-sicrpicń-wrzesień
1975 r.: K. C z o 1 i ć — Dokładniejszy
sposób określania poprawki topograficz
nej siły ciężkości i topograficznego od
chylenia linii pionu. — I. Molnar —
Wpasowanie lokalnych sieci geodezyj
nych w państwową osnowę geodezyjną
metodą transformacji ortogonalnej. —
N-Solaric — Propozycja usuwania
wpływów atmosferycznych na inter
ferencyjnym komparatorze sposobami
elektronicznymi. — N. Kapetano-

V i ć, F. Hodźić — Uproszczony spo
sób określania odcinka bazy oraz sta
łej dodawania dalmierza — M. B oź i ć n i k — Kataster gruntów i plano
wanie przestrzenne.
Nr 10—12 — pażdziernik-Iistopad-grudzień 1975 r.: N. Solaric — Fo-

to elektryczne urządzenie instrumentu
przejściowego z pięcioma poziomami
dyskryminacji wannięć. — L. Ru pn i k — Niektóre doświadczenia przy
elektronicznym przetwarzaniu danych
katastralnych oraz geodezyjnych. — H.
Werner — Prace geodezyjne, zagad
nienia i doświadczenia na budowach z
elementów prefabrykowanych w Nie
mieckiej Republice Demokratycznej. —
M. Solaric — Obliczanie średniej
arytmetycznej i średniego błędu pomia
ru z zastosowaniem kieszonkowego kal
kulatora elektronicznego NR-45. — Μ.
Marczeta — Kieszonkowy kalkulator NR-35 i jego zastosowanie do Oibliczeń geodezyjnych.
Zeszyt poświęcony piątemu Kongresowi Inżynierów Geodetów i Geometrów Jugosławii — 1975 r.: K. Mi-

Chajlovic — Uniwersalny model
wyrównania. — B. Borczic — Topo
nomastyka i kartografia. — M. Nikr1 i ć — Metody wykorzystywania map
do badań naukowych. — P. Lovric
— Mapa SR Chorwacji w skali
1 :300 000. — M. Gostovic — Pro
gram robót związanych z opracowa
niem modelu porządkującego podsta
wową terytorialną jednostkę powierz
chni. — M. G o s t o V i ć — Jedn∣oβ tka
katastralna jako strefa robocza zasie
dlenia. — LMolnar — Transforma
cja sieci podstawowych na układ pań
stwowy sieci geodezyjnych. — Z. Nar o b e — Uproszczone obliczanie zbie
żności południka do potrzeb orientacji
giroskopowej. — M. Brukner — Za
stosowanie elektronicznego kalkulato
ra do określania współrzędnych przy
badaniach sejsmicznych na pobrzeżu Adriatyku. — M. B o 11 — Elektroniczne
czytniki współrzędnych. — G. Perović — Określanie miejsca położenia
punktów triangulacyjnych z zastoso
waniem współczynnków a i b. — G.
P e r o V i ć — Określanie przybliżonych
współrzędnych punktów geodezyjnych
metodą wcięcia wstecz. — I. Golorej
— Topograficzno-katastralne pomiary
w dużej skali metodami aerofotogrametrycznymi. — D. Tomkovic, R.
Savic — Przyczynek do badań ist
niejącej technologii opracowania map
metodą fotogrametryczną. — D. T o mk o V i ć — Pośrednie wyrównanie swo
bodnej sieci geodezyjnej.
Nr 1—3 — styczeń-łuty-marzec
1976 r.: J. Stevanović — Uogólnie

nie zagadnienia wyrównania w sieciach
triangulacyjnych. — H. Werner —
Kierunki rozwoju pomiarów odkształ
ceń wielkich obiektów budowalnych. —
Μ. B o ź i ć n i k, J. Z a n i ć — Doku
mentacyjne Centrum m. Zagrzebia —
Dane geodezyjne i katastralne >
jego część składowa.
Mgr inż. Władysław B

Österreichische Zeitschrift für Ver
messungswesen und Photogrammetrie

Nr 1 — lipiec 1974 r.: K. Peters
— Absolutna i względna dokładność
pomiarów. — G. Brandstatter —
Dokładność kierunkowa pryzmatów
Pentagonalnych. — G. Gerstbach
— Astronomiczne wyznaczenie położe
nia za pomocą astrolabium pryzmatycz
nego. — J. Zeger- Ciągi poligonowe
z orientacją pośrednią.
Nr 2 — październik 1974 r.: F. Brun
ner — Niwelacja trygonometryczna
— niwelacja geometryczna. — K. Pet e r s — Absolutna i względna dokład
ność pomiarów (ciąg dalszy). — G.
Krajicek — Programowany mini
komputer HP 65 — interesująca no
wość w miernictwie. — K. Peters —
Wyrównanie orientacji pośrednich w
ciągach poligonowych.
Nr 3 — grudzień 1974 r.: W. Hr i β
ίο V — Istota wyrównania metodą
najmniejszych kwadratów w wypadku
występowania wielkości wyjściowych.
— K. Peters — Absolutna i względna
dokładność pomiarów (zakończenie). —
K. Hubeny — Odległości poziome i
różnice wysokości z długości ukośnych.

Nr 4 — Iuty 1975 r.: J. Litschauer
— Austriacki udział w europejskiej
sieci triangulacyjnej RETRIG I. — J.
Jahn — Pomiary fotogrametryczne
bliskich obiektów. — J. Zeger — Try
gonometryczne pomiary wysokościowe:
stopnie dokładności, zakresy błędów,
wagi.

Doc. dr hab. Tadeusz Chojnicki
VcrmessunRstechnik
Nr 2 — grudzień 1975 r.: F. DeumIich — Aktualne zagadnienia pracy
twórczej w geodezji, fotogrametrii i
kartografii. — J. Krämer — 20 lat
fotogrametrycznej działalności produk
cyjnej w miernictwie i kartografii pań
stwowej NRD. — R. Büttner — Naj
właściwszy podział zadań między działy
produkcyjne geodezji inżynieryjnej za
pomocą optymalizacji transportu. —
H. Montag — Metody geodezji mors
kiej. . — S. Schiffner — Fotogra
metria w badaniu morza. — H. Nischan, L. Panzer — Technologia
sporządzania arkuszy mapy świata w
sikali 1 : 2 500 000. W. K r a k a u — Za
sady sporządzania mapy opisu ludności,
zawodów, powierzchni mieszkalnych i
budynków w 1971 roku w NRD. — E.
Haack — Mapy podstawowe przed
stawiające tematycznie i kartograficz
nie strukturę terytorialną. — H. Tie
rna η n — Technologiczne warianty za
gęszczenia sieci sytuacyjnych dla map
Wielkoskalowych. — C. Elstner —
Zmiany przyspieszenia siły ciężkości w
czasie. — D. Schoeps — Giovanni
⅞pCassini i francuskie pomiary stopnia
∙fW∖ XVII i XVII wieku.

Doc. dr hab. Tadeusz Chojnicki

Cena zł 25.

PRECYZJA + AUTOMATYZACJA=EFEKTYWNOŚĆ
Tachimetr
EOT

Przyrząd do pomiaru odległości
i teodolit sekundowy w jednym
zwartym przyrządzie

PRECYZJA .
dokładność pomiaru kierunku: ± 4 "
lub ±0.3 mgrad
dokładność pomiaru odległości:
±10 mm
zasięg: 0,2 do 2 km
AUTOMATYZACJA
pomiar odległości i kierunku
w jednym celowaniu
Utomatyczne odczyty cyfrowe
dległości mierzonych wzdłuz osi
glowania
' znaczanie odległości
dukowanej do poziomu,
icy wysokości i wysokości
pomocą wbudowanego
kulatora ,
żliwość podłączenia pamięci
nych

VEB CarIZeissJENA
VEB Carl Zeiss JENA
DDR 69 Jena
Carl-Zeiss-Strasse 1
Niemiecka Republika Demokratyczna

Prosimy odwiedzić nasze stoisko
na Międzynarodowych Targach
Poznańskich, 11 -20.VI.1978, hala 14
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PRZEGLĄD GEODEZYJNY
Miesięcznik
Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Rok L

Warszawa - Maj 1978

Nr 5

KOTELA Cz.: Wyniki VI Krajowego Przeglądu Planów Przestrzennego
Rozwoju Województw. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 5 s. 137
Na tle planu przestrzennego zagospodarowania kraju rozpatrzono plany zagospo
darowania przestrzennego województw. Szczególną uwagę zwrócono na plano
wanie przestrzenne przy rozwiązywaniu problemu mieszkaniowego oraz w pro
cesie kształtowania gmin jako terenów produkcji żywności. Rozpatrzono zagad
nienie infrastruktury technicznej, w szczególności dotyczącej kolei i dróg oraz
systemów elektroenergetycznych i systemów gazociągów magistralnych.

SŁOŃSKA D.: Rozwój systemu informacyjnego planowania przestrzen
nego na tle możliwości służb współdziałających. Prz. Geod. R. 50: 1978
nr 5 s. 140
Artykuł dotyczy organizacji systemów informacji dla planowania przestrzennego,
ze szczególnym podkreśleniem udziału współuczestników systemów — służby
geodezyjno-kartograficznej, statystycznej i informatycznej.

CIESIELSKI J.: Mapy tematyczne do potrzeb planowania przestrzen
nego. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 5 s. 144
Przedstawiono projekt podziału map tematycznych do potrzeb planowania prze
strzennego na cztery następujące grupy: mapy dokumentacyjne, mapy, zago
spodarowania i użytkowania terenu, mapy infrastruktury technicznej i mapy
struktury przestrzennej. Rozpatrzono zagadnienia dotyczące opracowania jednoli
tego systemu znaków umownych do map tematycznych.

LESńIKOWSKI W.: System identyfikacji terenowej. Prz. Geod. R. 50·

1978 nr 5 s. 145

Omówiono system identyfikacji teienowej, stanowiący pierwszy etap zewiden
cjonowania zasobności społeczeństwa w urządzenia infrastruktury technicznej
<budynkl, wodociągi, kanały, przewody energetyczne i gazowe itp.). Przed
stawiono zasady funkcjonowania systemu.

BONASEWICZ μ.: Fizjograficzna Cliarakterystyka terenu do potrzeb
planowania przestrzennego w pracach „Geoprojektu”. Prz. Geod. R. 50:
1978 nr 5 s. 148
Podstawowym warunkiem prawidłowego opracowania planów zagospodarowania
przestrzennego jest znajomość warunków przyrodniczych. Na tym tle omówiono
zakres prac fizjograficznych wykonywanych przez „Geoprojekt” do celów pla
nowania przestrzennego oraz postulaty w tej dziedzinie na przyszłość.

•

ZAREMBA St.: Informatyczny podsystem ewidencji gruntów. Prz. Geod.
R. 50: 1978 nr 5 s. 150
Przedstawiono podsystem przetwarzania danych ewidencji gruntów. Omówiono
przedmiot i zakres informacyjny podsystemu, identyfikację danych podsystemu,
charakterystykę dokumentów źródłowych oraz charakterystykę procesu automa
tycznego przetwarzania danych. Rozpatrzono techniczne i organizacyjne warunki
funkcjonowania podsystemu.

JANECKI J., RAK H.: Opracowania geodezyjno-kartograficzne do po
szczególnych etapów planowania przestrzennego. Prz. Geod. R. 50:
1978 nr 5 s. 153
Rozpatrzono zagadnienia geodezji i kartografii w planowaniu przestrzennym
kraju, zagadnienie skali map w planowaniu przestrzennym oraz rolę informatyki
geodezyjnej w planowaniu. Omówiono również zagadnienie wykorzystania obra
zów satelitarnych i zdjęć fotogrametrycznych jako źródła Informacji o terenie.

CIOŁKOSZ A., LinsenbARTH a.· Rola teledetekpji w planowaniu
przestrzennym i kształtowaniu środowiska. Prz. Geod. R. 50: 1978
nr 5 s. 155
Podane są podstawowe wiadomości o korzyściach jakie daje zastosowanie tele
detekcji do zbierania informacji o środowisku geograficznym. Wymieniono in
formacje pozyskiwane dzięki teledetekcji,· dotyczące badań litosfery, hydrosfery,
biosfery oraz troposfery. Podane są przykłady wykorzystywania teledetekcji
w Polsce,

JANUSZ W., JĘDRZEJEWSKI H.: Rola i zadania geodezji w realizacji
programu mieszkaniowego. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 5 s. 157
Przedstawiono prace geodezyjne przy realizacji programu mieszkaniowego, w
szczególności zaś: przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych,
wykonanie map związanych z projektowaniem i realizacją budowy, wykonanie
map urządzeń podziemnych oraz sporządzenie map tematycznych, tworzących
dodatkowy zbiór informacji o terenie. Omówiono również prace geodezyjne
związane z obsługą budowy oraz pomiary przemieszczeń i odkształceń terenu
i obiektów budowlanych.

KŁOPOTOWSKI J.: Rozwój rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pla
nowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Prz. Geod. R. 50: 1978

nr 5 s. 160

Omówiono zagadnienia rolnictwa i gospodarki żywnościowej w planie krajowym,
w planach rozwoju makroregionów oraz w planach zagospodarowania przestrzen
nego województw. Zwrócono uwagę na sprawy rolnictwa i gospodarki żywnoś
ciowej w planach zagospodarowania przestrzennego gmin.

KOT3JIH H.: Ocmotp ∏ΛaιιθB πpocτpaHCTBeιπιoro pa3B∏τιuι BoeβoflcτB.
Prz. Geod. Γ. 50:1978 Ks 5 cτp∙ 137
Ha φθHe njianoB πpoeτpaHcτBeHHor0 6naroycτpoeH∏H cτpa∏bi paccMθτpeHθ πnaHhi πpocτpaHcτBeHHθro pa3Bnraa BOeBOACTB. OcoOeHHoe BiiMMaiiiie o6pameHO
Ha πpocτpaHcτBeHHoe πjιamιpθBaHite πρη pemenmi 2Kmamihhoγo πpoSneMa, a
τaκjκe bo BpeMH oSpa3OBaHim γμιιη κaκ τeppnτop∏M πpon3BθflcτBa τmmn. PacCMOTpeHO Bonpoc τexHH∏ecκo⅛ MHφpacτpyκτyptι, β ocoSeHHoeτn κacaιo∏ιe⅛CH
3teJie3HMX h InocceMHbix sopor, a τaκjκe o.τeκτpo3HepreτwHecκιιx cncτeM M ra3θ∏pθBθAHBix Marncτpaπe½.

CJIOHbCKA ff: Pa3B∏τne HiιφopMaμMθHHθii cmctcmli πpocτpaHcτBβHΗΟΓΟ HAaHHPOBaHMH Ha φθHe B03M02KH0CTM COTpyAHMHeCKMX C.Tyiκ6.
Prz. Geod. Γ. 50:1978 Ks 5 cτp. 140
Cτaτ∙BH κacaeτcH opraH∏3aιiMM μηΦορμβημοηηβιχ cncτeM flau πpocτpaHcτBeHHOro ∏jιaHMpoBaHiiH πθAHθpκn≡≡H ocoSo ytιacτne coo6ihhhkob cncτeM; reone3∏Hecκo-κapτorpaφMHecκoM cnyxSBi, cτaτncτMHecκoil μ ιiHφopMannθHHθiι.

IlECEJIbCKll H.: TeMaTMiecKMe κapτκι χnsι nyaifl πpocτpaπcτBenHθro
HAaHMpoBaHMH. Prz. Geod. Γ. 50:1978 Ks 5 cτp. 144
IIpeACTaBiieHO πpoeκτ pa3flena τeMaτHHecκnx κapτ flnn Hy≡A πpocτpaHCTBCHHoro πnaH∏poBaHMH Ha HeτBipn cnenyκ>mne rpyn∏Bi: floκyMeκτaιιnθHHbie κaptbi, κapτBi τexHMHecκo½ MHφpacτpyκτypBi μ κapτBi npoeτpaHCTBeHHθ∏ cτpyκτypBi. PaccMOTpeHO Bθ∏pocBi κacaκ>∏ι∏ecH oSpaSoτκM ennHOil cncτeMBi yc.τoaHBIX 3HaKOB K TeMaTlIHeCKltM κapτaM.
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JlECbHliKOBCKlI B.: CncTeMa πoπeBo⅛ MAeHτMφMκaq∏M. Prz. Geod.
Γ. 50:1978 Ks 5 cτp. 145
OScyxiAeHO cncτeMy πo.τeBθ⅛ MAeιιτιιφιικan∏M, κoτopaa ηβαηθτοη πepBBiM □τa∏0M yneτa 3a≡nτocHθcτn oS∏ιecτBa OSopyAOBaHneM τexH∏Hecκoit ∏HφpacτpyκτypBi (3AaHMH, BOAOnpOBOABi, κaHaABi, SHepreTMHeckMe μ ra30BBie ∏poboabi
μ AP·)· ΠpeAcτaBΛeHθ ochobbi φyHκnnθH½ιpθBaHiιn cncτeMBi.

BEHACEBliH Μ.: Φ∏3M0rpaφMHecκaH xapaκτep½cτMκa Mecτ≡ocτM κ
HyiKflaM πpocτpaHcτBβHHθro HAaHMpoBaHMH b pa6oτax ,,Γeoπpoeκτa,*.
Prz. Geod. Γ. 50:1978 Ks 5 cτp. 148
Ochobhbim ycAOBMeM npaB∏ABH0⅛ o6pa6oτκn nnanoB πpocτpaHCTBeHHθro SnaroycτpoeHMH ABnneTCH 3HaκoMCTB0 ∏p∏poahbix ycAOBMÜ. Ha tom φθHe OScyjKfleHO oS,BeM φM3MorpaφMHecκnx paSoτ McnOAHHeMBix ,,ΓeoπpoeκτθM" κ IiennM
πpocτpaHcτBeHHθro nπaH∏pθBaH∏H, a τaκjκe πpeflCτaBAeHθ πocτyAaτBi b stom
oθAacτM Ha Syflymee.

3APEMBA C.: llHφopMaτM>ιecκaH πoflcncτeMa yιeτa 3cmλm. Prz. Geod.
Γ. 50:1978 Ks 5 cτp. 150
ΠpeflcτaB∏eHθ πθflCMCτeMy τpaHcφopMnpoBaHnπ AaHHBix yπeτa 3eMA∏. OScyjKAeHO πpeflMeτ μ o6τ>eM ιiHφopMaτnnecκoil ∏0flCMCτeMBi, xapaκτepMcτπκy ochobHBix AOKyMeHTOB, a τakjκe xapaκτepπcτnκy npopecca τpaHcφopM∏poBaH∏H
AaHHBix. PaccMOTpeHO τexHiiHecκne n opraH∏3aιiM0HHBie ycnθB∏n φyHκnnonnpoBaHMH ΠOACMCTeMBI.

HHEIlKli H., PAK Γ.: Γeofle3∏tιecκo-κapτorpaφMlιecκaH o6pa6oτκa
K OTfleALHLIM 9Ta∏aM HpoCTpaHCTBeHHoro HAaHMPOBaHMH. Prz. Geod.
Γ. 50:1978 Ks 5 cτp. 153
PaccMOTpeHO Bonpoc reofle3MM n κapτorpaφππ b πpocτpaHcτBeHHθM nnaiinpoBaHHH cτpaHBi, Bonpoc MacnrraSa κapτBi b πpoeτpaHCTBeHHθM παβημροβηημιο,
a τaκjκe pOAB reofle3MHecκθM MHφopMaτπκn B πα3ημροββημιο. OScyJKfleiio τaκjκe Bonpoc πc∏0AB3θBaHMH CnyTHMKOBBix μ φoτorpaMMeτpnHecκιιx Chmmkob
κaκ MCTOHHMKa MHφθpMaiI∏M O MeCTHOCTM.

IiEJIKOIII A., JIHHC3HBAPT A.: Poal τeflefleτeκnM∏ b πpocτpa∏CTBeHiiOM HAaHMPOBaHMio μ 06pa30BaHM∞ CpeflLi. Prz. Geod. Γ. 50:1978
Ks 5 cτp. 155
IlOflaHO OCHOBHBie CBefleHMH o no∏B3ax κaκne ∏p∏hocmt npiiMenenne Tenefleτeκn∏M flΛH c6opa MHφopMaιiMM o reorpaφ∏Hecκo⅛ cpene. yκa3aHθ ιmφopMaiiMM πpMθ6peτeιiBi SnaroflapH τeflefleτeκιι∏M, κacaκ>mnecH MCCAeflOBaHMH nnτocφepBi, r∏flpocφepBi, SMθcφepBi, a τaκικe τpoπocφepBi. IIoflaHO npnMepBi
McnOAB3OBaHMH τeflefleτeκtiMM B ∏0ABΠie.

HHyiII B., EHffzKEliEBCKll Γ.: Poal μ 3afla∏M reofle3MM b ocymecτBAeHHM JKMAHniHOM πporpaMMLi. Prz. Geod. Γ. 50:1978 Ks 5 cτp. 157
ΠpeflCτaB∏eH0 reθfle3nnecκne pa6oτκι bo BpeMH BBinonHeHMH JKMnmnH0⅛ nporpaMMBi, a b OcoSeHHOCTM: πpπroτθBneHne τeθfle3iiHecκo½ flθκyMeHτaιι∏n κ ɪopiɪflMHecκMM ijenHM, ∏3roτθB∏eH∏e κapτ cbh33hhbix c npoeκτπpθBaH∏eM μ peann3aιι∏eπ cτpo½κπ, ∏3roτθBAeHMe κapτ ∏0fl3eMHBix OSopyflOBaHMil, a τaκjκe ∏3τoTOBneHMe κapτ τeMaτ∏HecκMX κapτ ∏pom3boahihmx flOSanonnoe HaκoπneκMe MHφopMan∏ιι o MeCTHOCTM. OScyjKfleHo τaκjκe reofle3nnecκMe paSoτBi CBH3aιiBte
c OScnyHtMBaHMeM cτpθMτenκcτBa, M3MepeH∏H nepeMe∏ιeH∏il n fleφopMarιnM MecτHOCTM M CTPOMTenBHBIX oS⅛eκτθB.

♦

KJIOΠOTOBCKH H.: Pa3BHTMβ CeΛLCKOΓO Μ ∏pθflOBOΛLCTBeHHOΓO X03HÜCTBa B HPOCTpaHCTBeHHOM HAaHMPOBaHMIO CeABCKMX paÜOHOB. Prz.
Geod. Γ. 50:1978 Ks 5 cτp. 160
OGcyxfleHO BOnpOCLI 3eMJieflβJIMH M ∏p0fl0B0JIbCTBeHH0Γ0 XO3H½CTBa B IIJiaHMPOBaHMio b cτpaHe, b ∏jιaHax pa3BMτ∏a MaκpopaiιθHθB, a τaκxe b ∏jιa≡ax npoCTpaHCTBeHHoro δJiaroycτpoeHMH bocboactb. OGpameHo BHMMaHMe Ha Bonpocbi
CejIbCKOTO M ∏pθflOBOJIbCTBeHHOΓO XO3HMCTB3 B HJiaHax IlpOCTpaHCTBeHHOro 06pa30B3HMH ΓΜΜΗ.
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VI Krajowy Przegląd Planów Przestrzennego Rozwoju Województw (Warszawa,
1—15 grudnia 1977 r.) stanowił poważne wydarzenie w życiu gospodarczym naszego
kraju, sumujące dotychczasowy dorobek planowania przestrzennego, w tym także
dorobek geodezji i kartografii. Niniejszy zeszyt Przeglądu Geodezyjnego poświęcamy
w całości problematyce przestrzennego rozwoju Polski, publikując skróty wystąpień
wiążących się ściśle z pracą geodetów i kartografów.
Redakcja

CZESŁAW KOTELA

Wyniki Vl Krajowego Przeglądu Planów Przestrzennego Rozwoju Województw
Przed siedmiu laty VI Zjazd PZPR, ustalając program
intensywnego rozwoju kraju, zalecił szereg działań mają
cych na celu doskonalenie gospodarki przestrzennej. Zjazd
zalecił między innymi opracowanie w pilnym trybie planu
przestrzennego zagospodarowania kraju. Plan ten w stosun
kowo krótkim czasie opracowano w Komisji Planowania
przy Radzie Ministrów.
Podstawą realizacji ustaleń planu krajowego są plany
zagospodarowania przestrzennego województw. Prace nad
tymi planami rozpoczęto natychmiast po zakończeniu III
etapu reformy administracyjnej. Wynikało to z pilnej ko
nieczności dostarczenia władzom wojewódzkim planów bę
dących źródłem informacji o województwie oraz podstawą
ustalania kierunków działalności inwestycyjnej zapewniają
cej harmonijny rozwój województw^ w nowych granicach
administracyjnych.
Po dwu i półletniej działalności województw w nowych
granicach administracyjnych, po ukształtowaniu koncepcji
planów województw jest konieczna ocena planów i przyję
tych w nich rozwiązań oraz sformułowanie zadań do dal
szej pracy w dziedzinie planowania przestrzennego. Tę rolę
spełnił Przegląd Planów Przestrzennego Rozwoju Woje
wództw.
Poprzednie przeglądy odbywały się kolejno w latach:
1953, 1958, 1964, 1967 i 1970. Różniły się one od ostatniego
tym, że obejmowały tyiko część planów: plany miejscowe
albo plany regionalne. Były one w większym stopniu na
stawione na doskonalenie warsztatu planistycznego, a w
mniejszym — na ustalenie zadań planowania przestrzennego
w realizacji narodowych celów rozwoju społeczno-gospodar
czego.
Mgr inż. arch. Czeslaw Koteia — podsekretarz stanu w
stwie Administracji, Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Sr

VI Przegląd po raz pierwszy objął wszystkie rodzaje pla
nów służące przestrzennemu rozwojowi województw. W
ocenie opracowań przedstawionych na Przeglądzie starano
się odpowiedzieć na następujące pytania:
— w jaki sposób plany zagospodarowania przestrzennego
zapewniają realizację postanowień partii i rządu w dziedzi
nie przestrzennego rozwoju województw, a w szczególności
w rozwiązywaniu problemu mieszkaniowego oraz w zagospo
darowaniu gmin jako obszarów produkcji żywności;
— jakie efekty społeczne i przestrzenne powinniśmy uzy
skać w wyniku realizacji planów zagospodarowania prze
strzennego;
— jakie w związku z tym sformułowano zadania w pla
nach zagospodarowania przestrzennego wyższego i niższego
szczebla, a także w niektórych planach rozwoju społeczno-gospodarczego.
*
Plany zagospodarowania przestrzennego województw
oparto na wytycznych demograficznych. Dodatnie salda mi
gracyjne w okresie najbliższych 15 lat są przewidywane
w następujących województwach: warszawskim, katowi
ckim, gdańskim, poznańskim, wrocławskim, łódzkim, legni
ckim i białostockim.
Cechą charakterystyczną rozmieszczenia ludności w naj
bliższym piętnastoleciu będzie wzrost liczby ludności w
miastach. W 1975 roku ludność miejska liczyła około 19 min
mieszkańców, co stanowi ponad 54% ogółu ludności kraju.
Według planów województw w 1990 roku w miastach bę
dzie około 25,4 min mieszkańców, czyli około 66% ludności
Polski.
W planach zagospodarowania przestrzennego określono
asady rozwoju około 3600 jednostek osadniczych, z tego
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około 550 to krajowe ośrodki wzrostu (regionalne i lokalne).
Zbiór ten obejmuje ponad 60% miast kraju.
Wśród krajowych ośrodków wzrostu najniższe współczyn
niki wzrostu zaludnienia mają takie miasta, jak: Byd
goszcz (1,25), Częstochowa (1,13), Gdańsk (1,22), Jelenia Góra
(1,25), Katowice (1,15), Poznań (1,28), Szczecin (1,26), Wał
brzych (1,23), Warszawa (1,08), Wrocław (1,2), Łódź (1,12).
Wysokie współczynniki wzrostu zaludnienia występują
głównie w nowych miastach wojewódzkich, takich jak:
Biała Podlaska (1,88), Ciechanów (1,83), Konin (1,80), Krosno
(1,97), Łomża (1,80), Ostrołęka (1,94), Piła (2,4), Piotrków
(1,88), Przemyśl (1,75), Siedlce (1,88), Sieradz (2,04), Suwałki
(2,0), Tarnobrzeg (1,73), Zamość (1,90), a także w dwu daw
nych ośrodkach wojewódzkich — Koszalin (1,81) i Rze
szów (1,83).
Dynamika wzrostu zaludnienia ma poważny wpływ na
charakter rozwoju miast. Wiemy z doświadczenia, że znacz
ny, w krótkim okresie, przyrost ludności w miastach pro
wadzi do zasadniczych zmian układu przestrzennego, powo
duje daleko idące przekształcenia infrastruktury technicz
nej i społecznej. W miastach mają miejsce złożone procesy
budowlane oraz nie mniej skomplikowane procesy integracji
społecznej.
Oceniając zagadnienia występujące w miastach dynamicz
nie rozwijanych z punktu widzenia zarządzania i kierowa
nia rozwojem, można twierdzić, że są one co najmniej tak
samo złożone jak w miastach budowanych od podstaw.
Urbanizacji oraz rozwojowi osadnictwa towarzyszy roz
wój krajowych i lokalnych systemów infrastruktury tech
nicznej. Przewiduje się, że do 1990 roku wzrośnie w szere
gu województwach ogólna długość linii kolejowych, na
przykład w województwie poznańskim o około 280 km,
gdańskim — 181 km, skierniewickim — 124 km, tarnobrze
skim — 175 km. W wielu województwach przewiduje się
likwidację niektórych linii kolejowych. W województwie
ciechanowskim ubędzie 30 km, kieleckim — 27 km, olsztyń
skim — 107 km, zielonogórskim — 224 km. Przewiduje się
dalszą elektryfikację kolei. W województwie katowickim
zelektryfikuje się około 1500 km linii kolejowej, w gdań
skim — 487 km, we wrocławskim — 320 km. Są to tylko
wybrane przykłady rozwoju i modernizacji krajowego i wo
jewódzkiego układu kolejowego.
Poważnym zabiegom modernizacyjnym i rozwojowym bę
dzie poddana sieć dróg kołowych. Według planów woje
wództw ogólna długość dróg o znaczeniu krajowym i re
gionalnym wzrośnie o około 6100 km. Są to zarówno nowe
odcinki dróg, jak i drogi, których parametry techniczne
ulegną zmianie i dostosowaniu do nowych potrzeb. Przebu
dowa i rozbudowa sieci drogowej ma poważne znaczenie w
nowych województwach. Jest jednym z zasadniczych wa
runków wewnętrznej integracji.
Równolegle z rozwojem systemów komunikacyjnych roz
wijane są systemy elektroenergetyczne kraju i systemy ga
zociągów magistralnych. Rozbudowa infrastruktury tech
nicznej jest warunkiem rozwoju województw. Wymaga jed
nak zajęcia nowych terenów. Należy pamiętać, że takie
urządzenia, jak: koleje, drogi, przesyłowe linie elektroener
getyczne, oddziałują wtórnie na otaczające środowisko przy
rodnicze, wpływając negatywnie na produkcję rolną, leśną,
możliwość lokalizacji obiektów mieszkaniowych. Budowa
systemów infrastruktury na długie okresy wyłącza z go
spodarki znaczne powierzchnie terenów. Na przykład, tylko
do budowy magistrali gazowych wyłącza się okresowo 570 ha
terenów w województwie legnickim, 384 ha w katowickim,
ponad 700 ha w szczecińskim.
*

Przestrzenny rozwój kraju i województw prowadzi nie
uchronnie do zmian w użytkowaniu ziemi, przy tym naj
bardziej narażone na zmianę form użytkowania są tereny
rolne. W okresie ubiegłych 15 lat z produkcji rolnej uby
wało narastająco w kolejnych 5-latkach:
— w latach 1960—1965 — 3,76% terenów;
— w latach 1965—1970 — 4,22% terenów;
— w latach 1971—1975 — 5,84% terenów.
Sądząc z informacji zawartych w planach zagospodaro
wania województw, ubytek ziemi w rolnictwie ulegnie po
ważnemu zahamowaniu. Do 1990 roku wyniesie on w kraju
około 3%. Jest obawa, że dane te są jednak zbyt optymi
styczne. Tereny przejmowane z rolnictwa są przeznaczone w:
— 41% do zalesienia;
— 23% do rozbudowy miast i wsi;
— 12% pod budowę zbiorników i kanałów wodnych;
— pozostałe tereny zajmie górnictwo odkrywkowe, poza
miejski przemysł, komunikacja oraz na urządzenia rekrea
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cyjne i parki narodowe. Jedynie w województwie krośnień
skim przewiduje się zwiększenie obszaru dla rolnictwa.
Wprawdzie rozwój i urbanizacja kraju oraz związane z
nimi zmiany użytkowania ziemi są koniecznością, nie ozna
cza to jednak, że nie należy w tej dziedzinie prowadzić
racjonalnej gospodarki oraz selekcji proponowanych zmian
użytkowania ziemi.
Około 23% terenów zabranych z rolnictwa przeznaczono
do celów rozwoju zainwestowania miast i wsi. W skali kraju
jest to wielkość niewygórowana, ale należy zwrócić uwagę
na racjonalny rozwój terenów osadniczych w niektórych
województwach. Charakterystyczne jest, że w 1975 r. na
1 mieszkańca przypadło najwięcej terenów w wojewódz
twach bialskopodlaskim i chełmskim (ponad 400 m!) oraz
w województwach północno-wschodnich (powyżej 300 m2).
Najniższa powierzchni terenów zainwestowanych przypada
na 1 mieszkańca w województwach zurbanizowanych (ka
towickie, krakowskie, poznańskie). Najwyższy przyrost no
wych terenów przewidziano w województwach o niskim
wykorzystaniu terenów osadniczych. W wyniku polityki sy
tuacja nie ulegnie poprawie. W dalszym ciągu województwa
północno-wschodnie będą miały najwyższy wskaźnik tere
nów zainwestowania miast i wsi na 1 mieszkańca.
W planach województwa działaniem w dziedzinie kształ
towania i ochrony środowiska objęto tworzenie systemów
ekologicznych i poszerzenie koncentracji biomasy, tworzenie
obszarów o szczególnych walorach krajobrazu, ochronę wód
stojących i rzek, ochronę gieb i gruntów ornych, a także
gospodarkę odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz
częściowo ochronę powietrza. Można twierdzić, że plany
województw to najpełniejsze plany strategiczne zagospoda
rowania przestrzennego województw, strategiczne narzędzie
do gospodarki przestrzenią i do przekształcania środowiska
w takim sposób, aby uzyskać narmonię pomiędzy ładem
przestrzennym, społeczno-gospodarczym i ekologicznym.
•

Przestrzenne rozmieszczenie potrzeb mieszkaniowych w
latach 1976—1990 jest poważnie zróżnicowane w planach
województw, poczynając od 23 000 mieszkań w wojewódz
twie bialskopodlaskim do 960 000 mieszkań w województwie
katowickim. Najliczniejszą grupę stanowi 29 województw
wykazujących potrzeby do 100 000 mieszkań. W drugiej licz
nej grupie jest 15 województw wykazujących potrzeby od
100 000 do 200 000 mieszkań. Przewiduje się, że tempo wzro
stu potrzeb mieszkaniowych w latach 1981—1985 i 1986 —
—1990 w porównaniu z obecną 5-latką będzie najwyższe
w województwach: zamojskim, pilskim, włocławskim, el
bląskim i konińskim. Potrzeby miast wojewódzkich w la
tach 1976—1990 określono na około 2,4 min mieszkań, to
jest na 37,9% ogólnych potrzeb w województwach. W 11
miastach wojewódzkich potrzeby mieszkaniowe przekracza
ją 50% potrzeb województwa; są to: Gdańsk (86%), Kra
ków, Łódź, Radom (71%), Płock, Wrocław, Poznań, Szcze
cin, Białystok, Biała Podlaska i Tarnów.
Do realizacji programu mieszkaniowego wydzielono ogó
łem około 165 000 ha terenu, z czego 23% na okres 1976—1980,
33% na lata 1981—1985 i 44% na lata 1986—1990. Spośród
tych terenów przeznacza się pod budownictwo wielorodzin
ne około 46%, a pod jednorodzinne 41%. Pozostałe 13% to
tereny śródmiejskie o powierzchni 19 000 ha, które prze
widuje się pod budownictwo mieszkaniowe. Z terenów tyςh
dostępne będzie w obecnej pięciolatce 28%, 32% w latach
1981—1985 i w okresie 1986—1990 40%.
Skala przewidywanej w latach 1971—1990 modernizacji
zasobów mieszkaniowych w miastach wskazuje na wagę
zagadnienia. W okresie tym zmodernizuje się przeciętnie w
kraju 23% zasobów, z czego najwięcej w województwie ka
towickim (około 36%), najmniej w opolskim (około 10%).
Dotychczasowy rozwój przemysłu mieszkaniowego pozwolił
na znaczny wzrost produkcji elementów prefabrykowanych
oraz wybudowanie prawie w każdym województwie co naj
mniej jednej fa4bryki domów. W 1980 roku zaplecze budow
nictwa będzie miało 160 fabryk domów o zdolności pro
dukcji przekraczającej 13 min m! powierzchni użytkowej
rocznie.
W szczegółowych rozwiązaniach urbanistycznych osiedli
mieszkaniowych wystąpiły tendencje do mniej schematycz
nego kształtowania osiedli mieszkaniowych. Wyrazem tego
może być ostatnio osiedle Ursynów Północny w Warszawie,
a także niektóre osiedla we Wrocławiu, Poznaniu, Krako
wie i inne. Jednak zbyt wiele jest jeszcze rozwiązań o prze
sadzonej skali budynków, zbyt schematycznych, udziwnio
nych lub o brzydkich rozwiązaniach. Występuje jeszcze
brak dbałości o detal urbanistyczny, urządzenie terenu i

zieleń osiedlową. Ten stan w projektowaniu osiedli był
bardzo ostro skrytykowany na naradach zorganizowanych
na Przeglądzie przez SARP i TUP.
*

Dotychczas niewiele gmin uzyskało nowe plany oparte
na wytycznych z planów województw. Większość opiera się
na planach uproszczonych wykonanych w 1974 roku. Część
z nich jest poważnie zdezaktualizowana w wyniku zmian
administracyjnych oraz zmian strukturalnych. Dlatego pil
ne jest opracowanie nowych planów. Powszechny przegląd
gmin określił tę potrzebę w ubiegłym roku na 400 nowych
planów w pierwszej kolejności. Należy je opracować do
Końca 1978 roku, zaś pozostałe niezbędne opracowania z te
go zakresu powinny być wykonane do końca pięciolatki.
Główną wyróżniającą się częścią przestrzennej struktury
miejscowości gminnych — wsi i małych miast — są obecnie
ośrodki mieszkalno-usługowe. Ośrodki te tworzą w miej
scowościach gminnych wielofunkcyjne zespoły urządzeń
usługowych w powiązaniu ze zgrupowaniem intensywnej
zabudowy mieszkaniowej dla ludności nierolniczej oraz lud
ności rolniczej związanej z państwową i spółdzielczą gospo
darką wielkoobszarową. Ukształtowanie ośrodka powinno
odpowiadać skali zabudowy wsi i małych miast. Intensywna
strefa zainwestowania ośrodka usługowo-mieszkaniowego
powinna mieć pełne sieciowe wyposażenie inżynieryjne, to
jest wodociąg, kanalizację i w miarę możności wspólne
ogrzewanie. Szczególnej troski wymaga sprawa architektu
ry wsi i małych miast. Niepokój wywołuje występujący
zbyt często niski poziom architektoniczny zabudowy oraz
nieliczenie się podczas realizacji inwestycji, zwłaszcza więk
szych zespołów mieszkaniowych i usługowych, z istniejący
mi tradycjami i wartościami kulturowymi.
Zgodnie z rządowym programem prac badawczych i roz
wojowych budownictwa mieszkaniowego (PR-5), w celu
stworzenia w latach 1977—1985 praktycznych wzorców pro
jektowania, budowy i eksploatacji ośrodków mieszkalno-usługowych w gminach Instytut Kształtowania Środowiska
podjął i prowadzi zadania koordynacji prac planistycznych,
projektowych i realizacyjnych dotyczących 11 wzorcowych
ośrodków mieszkalno-usługowych.
Zakłady przemysłowej hodowli zwierząt nie będą na ogól
bezpośrednio włączane w układy przestrzennego zagospo
darowania ośrodków techniczno-gospodarczych. Nadrzędną
zasadą projektowania tego typu zakładów jest podporząd
kowanie rozwiązań wymaganiom technologii produkcji i
funkcjonowania zakładów. Ze względu na dużą koncentra
cję zwierząt, decydujące znaczenie mają wymagania sani
tarne. Realizacja, a więc i projektowanie przestrzennego
zagospodarowania ośrodków techniczno-gospodarczych, tyl
ko w wyjątkowych wypadkach będzie przebiegać na całko
wicie wolnym, nowym terenie. Należy się raczej liczyć z
modernizacją i rozbudową istniejących układów różnego
rodzaju.
♦
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Na jakość planów zagospodarowania przestrzennego wiel
ki wpływ mają systemy informacyjne. Należą do nich sy
stemy geodezyjne — statystyka, badania fizjograficzne, hi
storyczne i inne, niezbędne do oceny.stanu wyjściowego
opracowywanego terenu. W ostatnim okresie podjęto prace
nad zastosowaniem nowoczesnych technik obliczeniowych
do zbierania i przetwarzania informacji. Próby wykonywa
ne w Warszawie i Wrocławiu znajdują się w stadium po
czątkowym. Ich rozwinięcie i szersze zastosowanie może być
poważnym przełomem w technice sporządzania planów.
Podczas seminarium na ten temat podkreślono, że do planu
krajowego, planów makroregionów i planów województw
odpowiednia jest agregacja informacji dokonywana przez
GUS oraz terenowe urzędy statystyczne. Agregacja ta jest
jednak całkowicie niewystarczająca do planów miast, gmin,
aglomeracji i do planów szczegółowych. W tych wypadkach informacje powinny odnosić się do obiektów i działek,
żeby stanowiły podstawę prac planistycznych. Uzyskiwanie
aktualnych informacji tego typu i system ich przekazywa
nia jest obecnie trudniejsze niż magazynowanie informacji
oraz ich mechaniczne przetwarzanie.
W ostatnim okresie prócz technik fotogrametrycznych są
nowe możliwości badania zjawisk powierzchni terenu za
pomocą zdjęć termalnych oraz teledetekcji lotniczej i sa
telitarnej. Techniki te pozwalają na ocenę zjawisk niemo
żliwych do rozpoznania w krótkim czasie metodami trady
cyjnymi. Pozwalają także na mechaniczną interpretację in
formacji zwielokrotniającą efekty analizy. Nowe techniki

można zastosować w pierwszym rzędzie do planu krajowego
i planu województwa.
Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego w
województwach jest zależne od sytuacji organizacyjnej i ka
drowej. Jest ona obecnie następująca: W okresie prowadze
nia III etapu reformy administracyjnej kraju zorganizowa
no we wszystkich województwach biura planowania prze
strzennego, utworzone z poprzednich wojewódzkich, miej
skich i powiatowych pracowni i zespołów urbanistycznych
oraz częściowo pracowni planów regionalnych. Województwa
ze stolicami dawnych województw znalazły się w sytuacji
uprzywilejowanej, a w nowo utworzonych województwach
jest niewystarczająca obsada kadrowa. Stan ten nie może
ulec szybkiej i radykalnej zmianie. Biura planowania prze
strzennego są podporządkowane głównym architektom wo
jewództwa sprawującym swoje funkcje na stanowiskach
zastępców dyrektorów wojewódzkich zarządów (dyrekcji)
rozbudowy miast i osiedli wiejskich lub (w kilku wypad
kach) na stanowiskach dyrektorów tych jednostek. Naczel
ny architekt Warszawy jest dyrektorem Wydziału Urbani
styki i Architektury.
Nadzór budowlany na szczeblu wojewódzkim podzielono
pomiędzy wydziały gospodarki terenowej i ochrony śro
dowiska w zakresie nadzoru nad budownictwem ludności
a zarządy rozbudowy miast i osiedli miejskich w zakresie
budownictwa uspołecznionego.
W 1976 roku służba gospodarki przestrzennej zatrudniała
8100 osób, w tym w biurach planowania przestrzennego —
4170 osób i w nadzorze urbanistyczno-budowlanym — 3530
osób, a pozostałe 380 osób — w pionach głównych architek
tów województw w zarządach rozbudowy miast i osiedli
wiejskich. Rok 1976 był pierwszym rokiem, w którym nie
tylko zahamowano uprzednio postępujący regres zatrud
nienia w biurach planowania przestrzennego, ale osiągnięto
około 8o∕o wzrost zatrudnienia. Ministerstwo AGTiOS opra
cowało plan rozwoju zatrudnienia w BPP na najbliższe la
ta, w którym założono osiągnięcie równowagi pomiędzy za
trudnieniem a zadaniami. W nadzorze urbanistyczno-budo
wlanym w 1976 roku we wszystkich jednostkach tereno
wych zatrudniono 3530 osób.
*

Na tle zebranych materiałów, ich analizy, referatów i ko
munikatów, a także na tle dyskusji prowadzonej na Prze
glądzie zarysowały się następujące główne zadania, których
wykonanie powinno wpłynąć na dalsze doskonalenie plano
wania przestrzennego i gospodarki przestrzennej:
— w planach województw określono zadania inwesty
cyjne warunkujące rozwój województw, rozwój produkcji
rolnej i przemysłowej oraz poprawę warunków życia miesz
kańców. Obejmują one przede wszystkim zadania z dziedzi
ny infrastruktury technicznej. Opracowania te powinny być
podstawą do sformułowania w 1978 roku wariantowych po
stulatów do projektu planu społeczno-gospodarczego na lata
1981—1985 w województwach;
— z coraz większą ostrością rysuje się potrzeba udziału
resortów w planowaniu przestrzennym. Dotyczy to wszyst
kich resortów, a zwłaszcza budownictwa, rolnictwa, leśnic
twa, górnictwa, komunikacji i energetyki. Udział odpo
wiednich służb tych resortów jest konieczny na wszystkich
szczeblach planowania przestrzennego;
— najbliższy etap powinien być okresem radykalnej zmia
ny kształtowania ładu przestrzennego, zwłaszcza w nowych
osiedlach, na peryferiach miast i na wsi. Wymaga to w
pierwszym rzędzie wzmocnienia organizacyjnego i kadro
wego służby nadzoru urbanistyczno-budowlanego, a także
zdecydowanego oddziaływania stowarzyszeń twórczych —
Towarzystwa Urbanistów Polskich i Stowarzyszenia Archi
tektów Polskich — na środowisko zajmujące się projekto
waniem, planowaniem i budownictwem;
— w najbliższych latach należy opracować szczegółowe
programy rewaloryzacji obszarów starej zabudowy pod ką
tem jej porządkowania, modernizacji oraz przekształcania,
z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego na obsza
rach śródmiejskich;
— do 1980 roku powinny być opracowane plany gmin
obejmujące potrzeby gmin. W tym celu w pierwszym rzę
dzie należy wyznaczyć na podstawie planów województw —
zespoły gmin o jednakowym charakterze produkcyjnym,
a następnie ustalić gminy wymagające całkowicie nowych
opracowań oraz gminy, których plany trzeba zaktualizować.
Plany te powinny być opracówane wspólnie ze służbą re
sortu rolnictwa i powinny zawierać niezbędną tematykę
produkcyjną. W tej sprawie powinny być opracowane wspól139

ne wytyczne Ministerstwa Administracji, Gospodarki Tere
nowej i Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Rolnictwa;
— Prawidlowjr tok przygotowania inwestycji wymaga pla
nów szczegółowych lub odpowiednich opracowań zastęp
czych w odniesieniu do wszystkich obszarów obejmujących
złożone kompleksy inwestycyjne oraz obszary przeznaczone
do intensywnego porządkowania, rekonstrukcji lub moder
nizacji;
— konieczne jest opracowanie metod wariantowania pla
nów i metod ich oceny ekonomicznej, a także analizy wa
runków realizacji. Należałoby również powrócić do zasady
opracowania planów etapowych we wszystkich skalach pla
nów, w szczególności na najbliższy i dalszy okres planu
wieloletniego;
— potrzeby zwiększenia efektywności pracy planistów wy
magają uncwcześnienia warsztatu planistycznego drogą wy
korzystania nowych technik informacyjnych oraz zmniej
szenia pracochłonności czynności powtarzalnych, technicz
nych, niekoncepcyjnych;
— pilną sprawą jest aktualizacja przepisów prawnych
w dziedzinie planowania przestrzennego, a w szczególności:
ustawy o planowaniu przestrzennym i przepisów dotyczą
cych lokalizacji inwestycji;
— potrzeby kadrowe w dziedzinie planowania przestrzen
nego i gospodarki przestrzennej wymagają zmiany systemu
kształcenia na wyższych uczelniach. Sformulownaie ścis
łych postulatów pod adresem wyższych uczelni jest pilną

koniecznością. Potrzebne jest także kształcenie kadry ze
średnim wykształceniem odpowiadającym potrzebom plano
wania przestrzennego i gospodarki przestrzennej oraz zin
tensyfikowanie kształcenia kadry zatrudnionej w planowa
niu przestrzennym;
— doświadczenia z ostatnich lat w planowaniu przestrzen
nym wykazują potrzebę rozwinięcia i pogłębienia konsul
tacji społecznej planów. Należałoby wyciągnąć wnioski z
konsultacji prowadzonych w ostatnim okresie. Formy oraz
zasady konsultacji wymagają ścisłego określenia.
*

Sądzę, że Przegląd spełnił oczekiwania. Przedstawił kształt
nadany w planach — kierunkom rozwoju społeczno-gospo
darczego kraju, nakreślonym przez partię i rząd na okres
perspektywiczny, a także sformułował zadania wymagające
realizacji. Plany tworzą wizję przestrzennego kształtu Polski
w 1990 roku oraz wizję poszczególnych województw a na
ich tle-miast, gmin oraz innych obszarów, wizję kraju roz
winiętego, sprawnie funkcjonującego, pięknego, odpowiada
jącego aspiracjom społeczeństwa i jego potrzebom. Reali
zacja tej wizji zależy od wszystkich osób, które mają cokol
wiek do powiedzenia w gospodarce przestrzennej. W pierw
szym rzędzie zależy od gospodarzy województw, miast
i gmin, którym planiści przestrzenni powinni służyć swoim
warsztatem.

Dr DANUTA SLOÑSKA

Rozwój systemu informacyjnego planowania przestrzennego
na tle możliwości służb współdziałających
Celem planowej gospodarki przestrzennej jest zapewnienię prawidłowych warunków funkcjonowania gospodarki
narodowej, działalności wszystkich jej podmiotów przez fi
zyczne zagospodarowanie przestrzeni i całości gospodarki.
Tak sformułowany cel gospodarki przestrzennej i planowa
nia przestrzennego obejmuje zagadnienia kształtowania by
tu i działalności człowieka oraz ochrony naturalnych bo
gactw i walorów przyrodniczych kraju.
Skuteczność planowania przestrzennego jest w znacznym
stopniu zależna od rozpoznania stanu istniejącego i proce
sów zachodzących na obszarach objętych planem oraz w je
go otoczeniu. Bez rzetelnych informacji o stanie istnieją
cym nie jest możliwe planowanie jego przekształcenia, uwzględniającego sposób przejścia ze stanu obecnego na stan
zamierzony. Obecne tendencje ujmowania planowania prze
strzennego jako procesu rozwoju wymagają informacji kom
pleksowych oraz zapewnienia stałego ich przepływu, aby
podejmowanie decyzji opierało się na właściwych przesłan
kach.
Podstawowym zadaniem służby planowania przestrzenne
go jest sporządzenie planów zapewniających harmonijny
rozwój osadnictwa i właściwe warunki życia mieszkańców.
Pod pojęciem planowanie przestrzenne rozumiemy cało
kształt działalności związanej ze sporządzaniem planu, to
jest stwarzaniem przesłanek do podejmowania decyzji zwią
zanych z zagospodarowaniem przestrzennym miast, gmin
oraz województw.
Planowanie nie powoduje bezpośrednich zmian w zago
spodarowaniu, a stwarza jedynie podstawy do podejmowa
nia decyzji dotyczących zagospodarowania i użytkowaÃia
terenów, to jest prowadzenia gospodarki przestrzennej. Go
spodarka przestrzenna polega więc na sterowaniu zmiana
mi użytkowania terenów i ich zagospodarowania przez po
dejmowanie odpowiednich decyzji.
Decyzje władz terenowych w zakresie gospodarki prze
strzennej mają dwojaki charakter — zatwierdzania planów
przestrzennego zagospodarowania terenu oraz decyzji reali
zacyjnych. Zatwierdzanie planu stwarza ogólną dyspozycję
terenu, jako podstawę do podejmowania szczegółowych de
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cyzji lokalizacyjnych. Poza ogólną dyspozycją terenu, jaką
stwarza plan, do wydawania tych decyzji niezbędne są wła
dzom terenowym szczegółowe informacje o terenie przysz
łej inwestycji i jej otoczeniu, informacje, które nie są za
warte w elaboracie planu.
Informacje wykorzystywane w planowaniu przestrzennym
można podzielić na następujące grupy:
— prognozy demograficzne, społeczne i gospodarcze,
— wytyczne i wnioski z planowania gospodarczego;
— wytyczne z planów zagospodarowania przestrzennego
wyższego rzędu;
— wnioski z planów zagospodarowania przestrzennego
niższego rzędu;
— normy i wskaźniki;
— informacje o cechach obszaru objętego planem zagospo
darowania przestrzennego.
W Polsce — kraju, który od lat prowadzi gospodarkę
planową unormowaną odpowiednimi aktami prawnymi, we
wnętrzny przepływ’ informacji pomiędzy poszczególnymi ro
dzajami planów jest zapewniony prawnie (ustawa o plano
waniu przestrzennym). Jednym z podstawowych problemów
jest natomiast organizacja dopływu informacji o cechach
obszaru objętego planem, z uwzględnieniem jego funkcjo
nalnych powiązań zewnętrznych.
Planowanie przestrzenne jest gestorem stosunkowo nie
wielkiej liczby wymaganych informacji, pozostałe czerpie
z innych źródeł. Są nimi wyspecjalizowane służby powołane
do gromadzenia i udostępniania informacji, jak: statystyka,
geodezja, służba informatyczna, a także inne agendy gro
madzące informacje do własnych potrzeb.
Zapewnienie niezbędnego serwisu informacyjnego do po
trzeb planowania przestrzennego wymaga wykorzystania
tych wszystkich źródeł. Dlatego planowanie przestrzenne
najbardziej ze wszystkich użytkowników w sytsemie służb
podległych administracji terenowej zainteresowane jest two
rzeniem wojewódzkich banków danych.
Ze wszystkich rodzajów planowania przestrzennego, pla
nowanie terenowe — tworząc najbardziej szczegółową dys-
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pozycję przestrzenną terenu — wymaga z natury rzeczy
najbardziej szczegółowych informacji.
Najlepszą formą informacji dla planowania przestrzen
nego są informacje jednostkowe, ściśle umiejscowione prze
strzennie, najbardziej podatne na wszelkie typy przetwo
rzeń. Gromadzenie takich informacji nie leży dziś w polu
działania statystyki zajmującej się masowymi przejawami
zjawisk. System informacji planowania przestrzennego musi
zatem bazować również na Pozastatystycznych źródłach in
formacji i jest zainteresowany przede wszystkim jednost
kowymi systemami ewidencyjnymi poza informacjami za
gregowanymi, na różnych poziomach, pochodzącymi głów
nie z aparatu statystycznego.
Ogromne znaczenie w planowaniu przestrzennym mają
informacje pochodzenia kartograficznego. Mapy stanowią
powszechnie stosowaną i najbardziej zbliżoną do części gra
ficznej planów formę zapisu danych o stanie terenu. Pla
nowanie przestrzenne, tworząc przestrzenną dyspozycję
funkcji terenu, posługuje się materiałami kartograficznymi
we wszystkich fazach prac. Mapy występują zarówno jako
materiały wejściowe do planu, jak i materiały wyjściowe,
czyli wyniki działalności planistycznej. Opracowania karto
graficzne odgrywają wieloraką rolę w procesie planowania
przestrzennego, różną dla poszczególnych jego faz i rodza
jów planów. Wielorakie funkcje mapy w planowaniu prze
strzennym można sprowadzić do trzech podstawowych:
a) mapy — jako źródła informacji;
b) mapy — jako podkładu umożliwiającego opracowa
nie i prezentacje koncepcji przestrzennej planu;
c) mapy — jako czynnika wiążącego ustalenia planistycz
ne z terenem.
Mapa jako źródło informacji
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W zależności od rodzaju mapy, może ona stanowić samo
istne, podstawowe źródło informacji, odniesienie przestrzen
ne danych odnotowanych na innych nośnikach, sposób pre
zentacji danych pochodzących z Pozakartograficznych źró
deł lub ich odpowiednich przetworzeń.
Zależnie od skali mapy i rodzaju prezentowanego zjawi
ska, może ona być zarówno nośnikiem informacji prostej —
jednostkowej, jak i przetworzonej — zagregowanej. Jako
nośnik informacji przetworzonych mapy służą powstawaniu
nowych danych na przykład o przestrzennym rozkładzie
skomplikowanych zjawisk, których wyraźny obraz powstaje
drogą generalizacji kartograficznej.
Również łączne przedstawianie na mapie informacji po
chodzących z różnych źródeł służy powstawaniu nowych
informacji o przestrzennych związkach zjawisk.
Mapy pełnią funkcję źródła informacji we wszystkich
fazach planowania przestrzennego. W zależności jednak od
fazy prac planistycznych zmienia się ich rola, ewoluując
od prostych form jednostkowych materiałów inwentaryza
cyjnych do bardziej złożonych treści charakterystyki terenu,
informacji o wynikach studiów, zapisu ustaleń planistycz
nych, decyzji lokalizacyjnych, wreszcie informacji o zmia
nach w terenie powstających w toku realizacji planu. Funk
cja mapy jako źródła informacji towarzyszy więc wszyst
kim fazom planowania i kontroli realizacji planu, zmianom
ulega natomiast rodzaj zawartych w niej informacji.
W pierwszej przygotowawczej fazie prac planistycznych
są to głównie informacje o stanie istniejącym w terenie,
w różnych stadiach jego rozpoznania i analizy. Następnie,
w fazie studiów i formułowania koncepcji planu — są to
informacje o stanach zamierzonych i projektowanych. Po
zatwierdzeniu planu stają się informacjami o prawnych
przesądzeniach funkcji terenu. Wreszcie w czasie kontroli
realizacji planu są to inforrhacje o nowych stanach ist
niejących i procesach zachodzących w terenie.'
Mapa jako podkład planistyczny

Funkcja mapy jako podkładu nie ogranicza się jedynie do
fazy studialnej czy projektowej. Również w fazie przygo
towawczej, niezależnie od swej dominującej roli źródła in
formacji, mapy służą jako materiał podkładowy do przed
stawienia nowych, nie ujmowanych w nich treści informa
cyjnych, pochodzących z Pozakartograficznych źródeł infor
macji. Dotyczy to również fazy kontroli realizacji planu.
Mapa jako układ odniesienia przestrzennego

Funkcja mapy jako czynnika wiążącego z terenem nie
ogranicza się do powiązań ustaleń planistycznych. Rolę ma
py jako układu odniesienia przestrzennego można odnaleźć
we wszystkich fazach planowania. Już w fazie przygoto

wawczej mapa stanowi układ odniesienia wszystkich infor
macji wymagających orientacji przestrzennej. Ta rola ma
py nabiera specjalnego znaczenia przy obecnych próbach
tworzenia systemów informacji do potrzeb planowania prze
strzennego. Wprowadzane obecnie mapy dokumentacyjne
odniesień przestrzennych stanowią klucz integracyjny sy
stemu pozwalający na łączne wykorzystanie informacji po
chodzących z różnych źródeł. Wszystkie ustalenia plani
styczne zawarte w części opisowej elaboratu planu są od
noszone do strukturalnych jednostek przestrzennych wy
znaczonych na mapie. Przez mapę wiąże się więc przesa
dzenia planistyczne z odpowiednimi obszarami, punktami
i liniami w terenie.
Podsumowując, można stwierdzić, że planowanie miej
scowe wymaga informacji opisowych jednostkowych i za
gregowanych oraz informacji o kartograficznej formie za
pisu, dotyczących cech naturalnych i antropogenicznych te
renu, oraz informacji o człowieku i jego działalności.
Potrzeby informacyjne terenowego planowania
przestrzennego

Postęp metodyczny w dziedzinie planowania przestrzen
nego wymaga uporządkowania bazy informacyjnej. Pierw
szym krokiem do tego celu jest określenie zakresu wyma
ganych mtormacji oraz optymalnych form charakterystyki
terenu do potrzeb planowania przestrzennego.
Rozwiązania tak postawionego zadania podjął się Insty
tut Kształtowania Środowiska w ramach tematu: Metody
charakterystyki obszarów objętych planowaniem miejsco
wym, przy współpracy Instytutu Geodezji i Kartografii w
zakresie kartograficznych form charakterystyki terenu oraz
Przedsiębiorstwa „Geoprojekt” w zakresie fizjograficznej
charakterystyki terenu. Opracowana metoda charakterystyki
terenu stanowi kompleksowy system opierający się na da
nych opisowych i danych kartograficznych. Informacje te
są ze sobą śoiśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają.
Zakres tematyczny informacji obejmuje
*trzy
główne za
gadnienia:
— ludność;
— teren (w odniesieniu do jego cech naturalnych, zago
spodarowania i funkcji);
— działalność podmiotów gospodarujących.
Typowy zestaw danych demograficznych obejmuje:
— liczebność;
— strukturę wieku;
— strukturę płci;
— ruch naturalny,
— ruch wędrówkowy;
— strukturę wykształcenia;
— strukturę zatrudnienia itp.
Dane o cechach naturalnych terenu — dane fizjograficz
ne obejmują:
— rzeźbę terenu;
— budowę geologiczną;
-r- wedy powierzchniowe i podziemne;
— gleby;
— szatę roślinną i faunę;
— klimat lokalny z uwzględnieniem higieny atmosfery.
Zagospodarowanie terenu, z uwagi na formę przestrzen
ną, podzielono na obiekty o charakterze: punktowym, linio
wym i powierzchniowym. Obiekty zagospodarowania cha
rakteryzowane są następującymi grupami cech:
— położenia, czyli identyfikacji przestrzennej;
— rodzaju zagospodarowania, czyli jego identyfikacji ro
dzajowej w nawiązaniu do klasyfikacji planowania prze
strzennego oraz innych klasyfikacji obowiązujących w go
spodarce narodowej;
— własności oraz władania, czyli cech prawnych;
— cech fizycznych, określających rodzaj materiału, ro
dzaj konstrukcji, formę przestrzenną, wielkość, wyposaże
nie, stan techniczny, wiek, stopień zużycia itp.
Funkcja terenu jest określona na podstawie działalności
człowieka, jakiej służy teren. Określają ją więc informacje
dotyczące zagospodarowania, to jest przystosowania terenu
do owej funkcji, oraz działalności podmiotów gospodarują
cych.
Informacje o działalności podmiotów i grup podmiotów
można podzielić na następujące podstawowe grupy cech:
— cechy położenia, miejsce działalności podmiotu;
— rodzaj podmiotu według klasyfikacji KGN oraz klasy
fikacji własnej planowania przestrzennego;
— cechy własnościowo-prawne dotyczące na przykład
podporządkowania organizacyjnego i rejonu działania;
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— cechy wielkości w jednostkach funkcjonalnych (liczba
miejsc, łóżek);
— cechy rodzaju i wielkości produkcji lub usług, liczby
użytkowników;
— liczby i charakterystyki zatrudnionych;
— cechy obciążeń infrastruktury technicznej, wynikają
cych z działalności podmiotu (komunikacja, transport, woda,
gaz, ścieki itp.);
— cechy wynikające z działalności podmiotu — uciążli
wości i zanieczyszczeń wody, powietrza, gleby, hałasu i ich
stref.
Przytoczone wyżej ramowe zakresy informacji wykazują
istotne zróżnicowania, zależne od rodzaju obiektu infor
macji. Podano je dla zobrazowania wielkości zagadnień,
leżących w sferze zainteresowania planowania przestrzen
nego.
W ramach wspomnianego tematu Instytut Kształtowania
Środowiska opracował zestaw wymaganych materiałów kar
tograficznych podkładowych oraz map tematycznych w róż
nych skalach, łącznie z legendą i wzorami tych map, oraz
zestawy wymaganych informacji opisowych, jednostkowych
i zagregowanych. Opracowano również klasyfikacje wszyst
kich obiektów informacji i definicje pojęć niejednoznacz
nie stosowanych w gospodarce narodowej. W ramach prac
nad tematem Instytut opracował również zasady identyfi
kacji przestrzennej danych. Osobnym rozdziałem pracy jest
rozpoznanie istniejących i potencjalnych — przyszłościo
wych źródeł informacji do wymaganego zestawu danych.
Zależnie od rodzaju planu, zmienia się zarówno zakres
problemowy informacji, stopień ich agregacji, a w wielu
wypadkach także przyjęta metoda zapisu danych (karto
graficzna lub opisowa). Dla niektórych obiektów, na przy
kład infrastruktury technicznej, podstawową formą cha
rakterystyki jest zapis kartograficzny w postaci map te
matycznych. Informacje opisowe mają tu charakter uzupeł
niający i występują tylko na niektórych poziomach agre
gacji. Dla innych obiektów, na przykład urządzeń usługo
wych podstawową formą zapisu danych jest opis, a jego
uzupełnieniem są" informacje kartograficzne. Odniesieniem
przestrzennym informacji opisowych jest mapa dokumenta
cyjna odniesień przestrzennych.
System informacji terenowego planowania przestrzennego

System informacji jest uporządkowanym — za pomocą
środków technicznych — zbiorem danych, przystosowanym
do łatwego wyszukiwania i przetwarzania. Ujmując szerzej,
jest to złożony ustrój, oparty na wielu połączonych zbiorach
informacji, pochodzących z różnych źródeł, uporządkowa
nych w jednym systemie, bazujących na jednolitej kodyfi
kacji oraz jednorodnej procedurze użytkowania. System
informacji planowania przestrzennego należy rozumieć jako
zespół środków służących rozpoznaniu terenu do potrzeb
planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Ce
lem systemu jest zapewnienie materiału informacyjnego do
sporządzania planów przestrzennych oraz działalności rea
lizacyjnej. Konieczne jest więc zapewnienie stałego dopły
wu odpowiednio szczegółowej i rzetelnej informacji o tere
nie w warunkach zorganizowanego obiegu, wykluczającego
dezaktualizację danych. System powinen stanowić odpo
wiednio czuły aparat obserwacyjny wszelkich zmian za
chodzących w terenie, pozwalający na rozpoznanie procesów
w mikro- i makroskali, z uwzględnieniem analizy ich przy
czyn i skutków, w ujęciu kompleksowym, w dłuższych i
krótszych okresach. Gromadzone w systemie materiały in
formacyjne powinny być podatne na kolejne agregacje i dezagregacje problemowe i przestrzenne, potrzebne w toku
opracowania projektu planu, wariantowania jego rozwią
zań oraz śledzenia procesu realizacji.
Szeroko pojęty system informacji terenowego planowa
nia przestrzennego w pierwszym etapie tworzenia będzie
składać się z kilku względnie niezależnych części, aczkol
wiek wzajemnie powiązanych.
Najbardziej automatyczną częścią tak pojętego syste
mu informacji są opracowania fizjograficzne w przewa
żającej mierze wykonywane przez Przedsiębiorstwo „Geoprojekt”. Planowanie przestrzenne otrzymuje je w postaci
gotowych opracowań kartograficznych i opisowych. Opra
cowania te są oparte na bogatych materiałach źródłowych,
z których nieliczne tylko znajdują się w systemie informa
tycznym planowania przestrzennego. Podobnie kartograficz
ne materiały podkładowe, wykonywane przez służbę geode
zyjno-kartograficzną dla powszechnego odbiorcy, służba
planowania przestrzennego otrzymuje w postaci gotowych
opracowań. Zawarte w nich informacje, mające podstawo
we znaczenie w pracach planowania przestrzennego i sta
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nowiące integralną część systemu informacji, nie wejdą w
pierwszym etapie do wojewódzkich banków danych. Skom
puteryzowane zbiory informacji geodezyjnych pozwolą w
przyszłości na automatyczny druk map i całkowitą kom
puteryzację systemu.
Z proponowanego zestawu map tematycznych planowa
nia przestrzennego część będzie wykonywana przez służbę
geodezyjną i jako gotowe opracowania dostarczana plano
waniu przestrzennemu, część natomiast będzie powstawać
w obrębie jego warsztatu z wykorzystaniem informacji gro
madzonych w skomputeryzowanej bazie danych. W pierw
szym okresie tworzenia systemu jego część informatyczną
będą stanowiły głównie zbiory informacji opisowych jed
nostkowych i zagregowanych. Zatem szeroko pojęty system
informacji planowania przestrzennego w pierwszym etapie
tworzenia będzie składać się z części kartograficznej i skom
puteryzowanej części opisowej.
Zakres potrzeb informacyjnych planowania przestrzen
nego determinuje w dużym stopniu wybór koncepcji systemu
informatycznego. Prawidłowym rozwiązaniem jest organi
zacja wspólnej bazy danych do potrzeb wielu użytkowni
ków. Wspólne wykorzystywanie informacji pochodzących
z różnych źródeł pozwoli na:
— niedublowanie tych samych danych w wielu zbiorach;
— zwielokrotnienie wykorzystywania informacji;
— łączne przetwarzanie informacji z różnych źródeł.
Z punktu widzenia potrzeb plonawania przestrzennego
zasadniczym walorem systemu będzie -kompleksowość pro
blematyki zbioru informacji, uzyskiwana przez łączenie
zbiorów mających z natury rzeczy wąskoproblemowe zakre
sy wynikające z potrzeb bezpośredniego gestora.
Powinien to być system otwarty pozwalający na dalszą
rozbudowę problematyki, włączanie nowych zbiorów, bez
zmiany zasad organizacyjnych i charakteru całości.
Czynnikiem przesądzającym o włączeniu do systemu jest
istnienie zbioru prowadzonego przez konkretnego gestora,
zbioru informacji, który może być wykorzystany przez wie
lu użytkowników, z częstotliwością i czasochłonnością uza
sadniającą włączenie do systemu informatycznego.
Zawarte w wojewódzkim banku danych informacje będą
miały różną szczegółowość. Najwyższym stopniem szczegó
łowości będzie odniesienie informacji do jednostkowego
obiektu informacji:
— działki terenu;
— obiektu zagospodarowania;
— podmiotu gospodarującego.
Najniższym stopniem szczegółowości będzie odniesienie
do całego województwa.
Zbiór danych systemu będzie powstawać z wykorzysta
niem źródeł informacji mających szereg odmiennych cech
wynikających z ich charakteru i celu, do którego są gro
madzone. Integrację informacji zawartych w bazie danych
należy prowadzić w dwu podstawowych układach:
— przestrzennym;
— problemowym.
Największa trudność łącznego wykorzystywania informa
cji pochodzących z różnych źródeł leży w odmiennej ich
klasyfikacji, rozmaitych sposobach identyfikacji przestrzen
nej oraz ograniczonej dostępności wielu zbiorów. Należą
do nich zarówno materiały geodezyjne, statystyczne, jak
i ewidencje prowadzone przez jednostki gospodarcze i ad
ministracyjne lub wyspecjalizowane ośrodki informatyczne.
Problem dostępności danych wiąże się ściśle z metodami
gromadzenia i przetwarzania, stosowanymi "przez gestorów.
Powszechne zastosowanie maszyn cyfrowych do gromadze
nia i przetwarzania informacji może doprowadzić do rady
kalnej poprawy sytuacji.
Integracja bazy danych

Do integracji różnorodnej bazy danych systemu konieczne
są działania porządkujące. Należy do nich przede wszyst
kim ujednolicenie obowiązujących klasyfikacji podmioto
wych i przedmiotowych oraz zapewnienie ich spójności.
Wiąże się to z identyfikacją jednostek gospodarczych, z
działającym już systemem informacji o jednostkach gospo
darki uspołecznionej REGON. Identyfikacja rodzajowa pod
miotów gospodarujących, pochodząca z tego systemu (ma
jącego charakter systemu instrumentalnego), powinna słu
żyć wszystkim pozostałym systemom wymagającym takiej
identyfikacji.
Następnym systemem o charakterze instrumentalnym jest
system identyfikacji terenowej SIT, łączący elementy iden
tyfikacji przestrzennej, stosowanej w ewidencji gruntów,
badaniach statystycznych oraz pracach urbanistycznych, z
jednoczesnym podaniem adresu i kodu pocztowego. Zasto-

W
mw
m-

za:bę
10rać
cow:ną
íd
em
pie
m≡nmu
nini^ch
ch;

ego
ro
nię
reszą
bez

jest
ira,
rieza-

ędą
góego

mie

>taech
TOych

naich
eneżą
jak
adme.
ami
ów.
Izedy-

:zne
ystɔto>ści.
‰ z
;po>odmasłukiej

jest
len
iów,
h, z
sto

sowanie go we wszystkich zbiorach cząstkowych i wyko
nanie opartych na takich samych zasadach map dokumen
tacyjnych odniesień przestrzennych będzie stanowić pierw
szy krok na drodze integracji przestrzennej danych z róż
nych źródeł i wprowadzanych do systemu na różnym po
ziomie pierwotnej agregacji przestrzennej. System identy
fikacji terenowej SIT i wzory map dokumentacyjnych od
niesień przestrzennych prezentowano na wystawie.
Ze względu na różną szczegółowOść działań planowania
przestrzennego, informacje zawarte w systemie powinny
mieć różną szczegółowość.
Agregacja danych może być wynikiem przetworzenia lub
informacje zagregowane można wprowadzać do systemu
jako informacje pierwotne. Należy zatem stworzyć możli
wie jednolitą i spójną koncepcję obu typów zbiorów (podsy
stemów) tworzonych przez różnych gestorów (GUS, OBRI
MAGTOiS). Mogą one powstawać równocześnie lub kolej
no (od góry zagregowane i od dołu jednostkowe), przy czym
sytemy jednostkowe będą stanowić także bazę danych sta
tystycznych. Zapewnienie spójności zasad identyfikacji ro
dzajowej oraz identyfikacji przestrzennej wszystkich zbio
rów obu typów stanowi podstawowy warunek budowy sy
stemu.
Instytut Kształtowania Środowiska od szeregu lat prowa
dzi prace badawcze w zakresie metod charakterystyki tere
nu oraz systemów informacyjnych do potrzeb terenowego
planowania przestrzennego. W najbliższych miesiącach In
stytut przystąpi do eksperymentalnych wdrożeń zaawanso
wanych projektowo elementów systemu, w kilku wybranych
województwach. Próby te posłużą zweryfikowaniu koncep
cji systemu przed opracowaniem projektu powielarnego.
Powodzenie próbnych wdrożeń i późniejszego pełnego
wprowadzania systemu zależy od współdziałania uczestni
ków. Uczestnikami szeroko pojętego systemu informacyjne
go terenowego planowania przestrzennego powinny być:
— Główny Urząd Geodezji i Kartografii i jego agendy te
renowe, w zakresie: kartograficznych materiałów podkłado
wych, ewidencji gruntów' oraz niektórych map tematycz
nych;
— Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki Minister
stwa Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Śro
dowiska oraz jego agendy terenowe w zakresie informa
tycznych systemów ewidencyjnych;
— Główny Urząd Statystyczny i jego agendy terenowe,
w zakresie: informatycznych systemów statystycznych SPIS
oraz innych nie skomputeryzowanych zbiorów informacji
statystycznych;
— Przedsiębiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne oraz Ge
odezyjne „Geoprojekt” w zakresie: opracowań fizjograficz
nych kompleksowych oraz prac problemowych dotyczących
środowiska.
W ostatnich latach służba statystyczna, geodezyjno-karto
graficzna i informatyczna podjęły wiele działań uwzględ
niających potrzeby planowania przestrzennego, tak w dzie
dzinie tworzenia bazy danych, jak i jej integracji.
Szczególnie obiecujące są prace IGiK w zakresie rozpo
znania cech terenu metodami teledetekcji satelitarnej i lot
niczej oraz fotogrametrii, a także technologia numeryczne
go opracowania map Wielkoskalowych. Zastosowanie tych
nowych technik, szczególnie w dziedzinie obserwacji zmian
zachodzących w środowisku pod wpływem gospodarczej
działalności człowieka, może gruntownie zmienić dotych
czasowe metody tradycyjne.
Fotointerpretacja, jako metoda badawcza, dysponuje wie
loma sposobami rozpoznania znacznej gamy ilościowych i ja
kościowych cech badanych obiektów i zjawisk. Podstawo
wym jej walorem jest szybkość rozeznania na skalę maso
wą i możność częstego powtarzania obserwacji, zagęszczania
obrazów — śledzenia procesów. Z punktu widzenia potrzeb
terenowego planowania przestrzennego oraz organizacji je
go apartu obserwacyjnego konieczna jest realna ocena, w
jakich dziedzinach można ją zastosować już obecnie jako
powszechne źródło informacji, w jakich należy ją uważać
jedynie za źródło przyszłościowe lub posiłkowe. Bieżące
potrzeby terenowego planowania przestrzennego zmuszają
do położenia największego nacisku na rozwiązania z zasto
sowaniem środków możliwych do masowego wdrażania już
obecnie i w najbliższej przyszłości.

Obecnie zakończono pierwszy etap prac związanych z do
skonaleniem systemu planowania przestrzennego w Polsce,
w dostosowaniu do nowego podziału administracyjnego kra
ju oraz do nowego modelu rad narodowych. Doskonalenie
tego systemu jest procesem ciągłym i ściśle związanym ze

stałym usprawnieniem systemu planowania i zarządzania
gospodarką narodową.
W najbliższych latach staniemy wobec konieczności opra
cowania kolejnej generacji planów przestrzennego zagospo
darowania województw, miast i gmin na lata 1981—1985.
Jest to zadanie o ogromnym znaczeniu w gospodarce naro
dowej. Do skutecznej realizacji tego zadania planowanie
przestrzenne powinno dysponować sprawnie działającym
systemem informacyjnym, który ułatwi opracowanie planów
przestrzennych, planów, które pozwolą na skuteczną reali
zację wiodących zadań wynikających z przyjętej na VI Zjeździe Partii nowej strategii rozwoju kraju w zakresie:
— realizacji ambitnego programu mieszkaniowego;
— kształtowania struktury gmin w związku z realizacją
programu gospodarki żywnościowej;
— doskonalenia systemu zarządzania w skali wojewódz
kiej;
— optymalnego wykorzystania zasobów środowiska natu
ralnego, z uwzględnieniem potrzeb obecnych i przyszłych
i ochrony jego unikalnych wartości.
Skala wynikających z tego zadań planistycznych jest tak
wielka, że bez usprawnienia systemu informacyjnego są one
praktycznie nie do zrealizowania. System informacyjny po
winien nie tylko ułatwić opracowanie planów przestrzen
nych, lecz również umożliwić stałą kontrolę ich realizacji
i wprowadzanie korekt i uzupełnień. Zatem kluczowym
zadaniem jest wprowadzenie nowego systemu informacyj
nego w najbliższych trzech latach, które będą miały pod
stawowy wpływ na przebieg przyszłej pięciolatki. Zadaniami
najpilniejszymi są:
— przyśpieszenie eksperymentalnych wdrożeń systemu w
wybranych województwach (1978 rok);
— wdrożenie systemu informacji planowania przestrzen
nego we wszystkich województwach w okresie trzech naj
bliższych lat.
Do realizacji zadania jest konieczne:
— ustalenie wiodącej roli IKŚ i OBRI MAGTiOS, które
w stałej współpracy ze wszystkimi uczestnikami systemu —
aparatem statystycznym -i geodezyjnym oraz służbą fizjo
graficzną (Geoprojektem) — nakreślą plan działania i przy
stąpią do jego realizacji;
— wymaga to weryfikacji planu IKŚ oraz planu OBRI
MAGTiOS i pewnych zmian w priorytetach pozostałych
uczestników systemu;
— ustalenie sieci wojewódzkich ośrodków informatycz
nych obsługujących system (GUS — OBRI MAGTiOS);'
— powołanie odpowiedniej służby informatycznej w wo
jewódzkich radach narodowych;
— zorganizowanie we wszystkich wojewódzkich biurach
planowania w Polsce odpowiednich komórek informacyj
nych — rzeczywistych realizatorów systemu;
— przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego pracow
ników we wszystkich biurach planowania w celu przygoto
wania kadry do prac związanych z organizacją systemu
i z jego eksploatacją oraz efektywnym wykorzystywaniem.
Niezależnie od tych zadań organizacyjnych i wdrożenio
wych już obecnie należy podjąć, kontynuować lub przy
spieszyć realizację szeregu działań warunkujących organi
zację systemu w krótkim okresie, jak na przykład:
— zapewnienie stałej aktualizacji mapy zasadniczej oraz
sukcesywne wzbogacanie jej treści w szereg szczegółów sy
tuacyjnych, zgodnie z uwagami MAGTiOŚ do projektu in
strukcji K-I ;
— zapewnienie pokrycia obszaru kraju mapami topogra
ficznymi · gmin w skali 1: 10 000, które powinny zawierać
w treści zarówno rzeźbę terenu, jak i jego podział własnoś
ciowy, najlepiej w formie nakładek umożliwiających wy
mienne stosowanie;
— zapewnienie prawne szerszego udostępniania służbie
planowania przestrzennego — fotomap i zdjęć lotniczych:
— nawiązanie stałej współpracy naukowej IKŚ z IGiK
w celu opracowania wieloletniego programu zastosowania
teledetekcji i fOtointerpretacji do celów planowania prze
strzennego i ochrony środowiska;
— wzbogacenie Nowoczesnego modelu ewidencji gruntów
w elementy identyfikacji przestrzennej, zgodnie z projektem
SIT, rozszerzenie klasyfikacji terenów zurbanizowanych oraz
wprowadzenie kolejnej numeracji budynków na działce;
— wprowadzenie selekcyjnego kroju mapy ewidencji
gruntów, w dostosowaniu do kroju mapy zasadniczej;
— zapewnienie wykonywania przez służbę geodezyjną
mapy dokumentacyjnej odniesień przestrzennych w skalach
1: 1000, 1: 5000, 1 :10 000, 1 : 25 000 według wzorów opraco
wanych przez IKŚ — IGiK (zgodnie z systemem SIT);
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— założenie przez służbę geodezyjną inwentaryzacji sieci
urządzeń infrastruktury technicznej w kraju, prowadzenie
stałej inwentaryzacji powykonawczej urządzeń oraz wy
konywanie na jei podstawie map infrastruktury technicznej
do potrzeb planowania przestrzennego według, wzorów opra
cowanych przez IKŚ — IGiK;
— doprowadzenie do pokrycia kraju mapami szczegóło
wymi w skali 1 : 20 000 z zakresu geomorfologii, hydrografii
i geologii;
— podjęcie przez IMiGW badań nad klimatem lokalnym
miast oraz dostosowanie sieci obserwacyjnej Instytutu do
badań klimatu lokalnego wybranych obszarów kraju;
— nawiązanie stałej naukowej współpracy IKS z OBRI —
SPIS (GUS) oraz z Departamentem Terenowych Organów
Statystyki GUS w zakresie dostosowania tematyki staty
styki regionalnej oraz podsystemów SPIS do potrzeb pla
nowania przestrzennego;
— ustalenie rodzajów systemów jednostkowych, które
będą realizowane przez OBRI MAGTiOS oraz przez GUS,
i wzajemnej współpracy obu gestorów;
— ograniczenie zakresu informacji systemów jednostko
wych zakładanych przez OBRI MAGTiOS do niezbędnego
minimum w celu uzyskania systemów sprawnych, ekono
micznych i pokrywających cały obszar kraju (sukcesywnie
wzbogacanych);

— doprowadzenie do powszechnego stosowania we wszy
stkich systemach jednostkowych OBRI MAGTiOS identy
fikacji jednostek gospodarki uspołecznionej według systemu
REGON, a w, przyszłości osób fizycznych według identyfi
kacji system PESEL;
:— doprowadzenie do powszechnego stosowania we wszyst
kich systemach danych jednostkowych i zagregowanych
OBRI MAGTiOS i GUS zasad identyfikacji przestrzennej
według systemu SIT na odpowiednim poziomie szczegóło
wości;
— wzbogacenie problematyk wojewódzkich banków da
nych GUS w dane fizyczno-techniczne potrzebne do pla
nowania przestrzennego w skali terenowej;
— przyspieszenie prac GUS nad porządkowaniem pod
stawowych klasyfikacji przedmiotowych i podmiotowych
oraz zapewnieniem ich spójności (KGN, KRST, KOB i
inne);
— powiązanie klasyfikacji własnej planowania przestrzen
nego ściśle z obowiązującą klasyfikacją GUS i opraeoʌvanie
klucza przejścia;
— kontynuowanie prac nad metodami reprodukcji małonąkładowej do potrzeb planowania przestrzennego oraz
wyposażenie wszystkich biur planowania przestrzennego w
odpowiedni sprzęt.

Doc. dr inż. JAN CIESIELSKI
Instytut Geodezji i Kartografii
Warszawa

Mapy tematyczne do potrzeb planowania miejscowego
Obecne tendencje ujmowania planowania przestrzennego
jako procesu rozwoju wymagają współpracy wielu specjali
stów z różnych dziedzin nauki i techniki. Jednym z przy
kładów takiej współpracy jest udział Instytutu Geodezji
i Kartografii w rozwiązywaniu problematyki pt. Metody
charakterystyki terenów objętych planowaniem miejscowym,
prowadzonej przez Instytut Kształtowania Środowiska. W
ramach tej problematyki Instytut Geodezji i Kartografii
podjął się rozwiązać temat Mapy tematyczne do potrzeb
planowania miejscowego.
Główne założenia do opracowania tematu wynikały z przy
jętej przez Instytut Kształtowania Środowiska metody ca
łościowego ujmowania zagadnień dotyczących charaktery
styki terenów objętych planowaniem miejscowym.
Według tych założeń mapy tematyczne prócz roli graficz
nej prezentacji informacji pierwotnej powinny być również
źródłem informacji wtórnej, jakościowo nowej, wynikłej
z korelowania i zestawiania informacji podstawowej.
Treść poszczególnych map powinna być tak określona,
aby tworzyła logiczne powiązania z ogólnym systemem
charakterystyki, stanowiła jeden z elementów tej charakte
rystyki i zapewniała jednolitą identyfikację zbioru infor
macji kartograficznej i informacji pochodzących z innych
źródeł.
*
W realizacji tych założeń główne zadanie kartografii po
legało na uzgodnieniu z urbanistami rodzajów oraz zakresu
treści map tematycznych, a następnie opracowaniu jedno
litego i spójnego systemu znaków umownych.
Badania nad określeniem rodzajów map tematycznych
oraz ich szczegółowej treści, prowadzone przez Instytut
Kształtowania Środowiska w ścisłej współpracy z Instytu
tem Geodezji i Kartografii oraz ze specjalistami branżowy
mi, pozwoliły ustalić, że do potrzeb miejscowego planowa
nia przestrzennego są konieczne następujące rodzaje map
tematycznych, ujęte w czterech grupach tematycznych:
■ grupa 0 — mapy dokumentacyjne
♦
0.1. Mapa dokumentacyjna odniesień przestrzennych w
skalach 1 : 1000, 1 : 5000 i 1 : 25 000
0.2. Mapa wybranych elementów ograniczenia dyspozy
cyjności terenu w skalach 1 : 5000 i 1 : 25 000
■ grupa 1 — mapy zagospodarowania i użytkowania terenu
1.1. Mapa zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000
1.2. Mapa użytkowania terenu w skali 1: 5000 i 1 : 25 000
1.3. Mapa rozmieszczenia usług w skalach 1 : 5000 i
1 : 25 000
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≡ grupa 2 — mapy infrastruktury technicznej
2.1. Mapa systemu urządzeń zaopatrzenia w wodę w ska
lach 1 : 5000 i 1 : 25 000
2.2. Mapa systemu urządzeń odprowadzania ścieków w
skalach 1 : 5000 i 1 : 25 000
2.3. Mapa systemu urządzeń cieplnych w skalach 1 : 5000
i 1 : 25 000
¼
2.4. Mapa systemu urządzeń gazowniczych w skalach 1 : 5000
i 1 : 25 000
2.5. Mapa systemu elektroenergetycznego w skalach 1 : 5000
i 1 : 25 000
2.6. Mapa systemu telekomunikacyjnego w skalach
1 : 5000 i 1 ; 25 000
2.7. Mapa układu komunikacji w
skalach 1 : 5000 i
1 : 25 000
2.8. Mapa układu komunikacji zbiorowej w skali 1 : 25 000
■ grupa 3 — mapy struktury przestrzennej funkcji
3.1. Mapy rozmieszczenia miejsc zamieszkania z uwzględ
nieniem wieku zasobów w skalach 1 : 5000 i 1 : 25 000
3.2. Mapa standardów zasobów mieszkaniowych w skali
1 : 5000
3.3. Mapa rozmieszczenia ludności na tle gęstości zalud
nienia w skalach 1 : 5000 i 1 : 25 000
3.4. Mapa rozmieszczenia miejsc pracy w skalach 1 : 5000
i 1 : 25 000
3.5. Mapa waloryzacji obszaru miasta z punktu widzenia
wskaźnika motoryzacji w skali 1 : 25 000.
Wymienione mapy tematyczne nie wyczerpują wszystkich
rodzajów map, które można sporządzać do potrzeb plano
wania miejscowego, lecz stanowią jedynie zbiór map nie
zbędnych, który można w miarę potrzeby uzupełniać od
powiednimi mapami tematycznymi, zakwalifikowanymi do
jednej z grup tematycznych.
Do kartograficznej prezentacji treści wymienionych ro
dzajów map tematycznych Instytut Geodezji i Kartografii,
w konsultacji z Instytutem Kształtowania Środowiska oraz
specjalistami z różnych dziedzin nauki i techniki, opraco
wał jednolity i spójny system znaków umownych, uwzględ
niający w optymalnym stopniu potrzeby i wymagania pla
nowania miejscowego.
Przy opracowaniu koncepcji znaków umownych starano
się, by znaki:
— zapewniały jednolitość formy prezentacji treści wszyst
kich map tematycznych niezbędnych do planowania miej
scowego;

— zapewniał>· komunikatywność i estetykę map tema
tycznych;
— nawiązywały do znaków dotychczas stosowanych na
mapach tematycznie więżących się z mapami opracowywa
nymi do potrzeb planowania miejscowego;
— uwzględniały obowiązujące w planowaniu miejscowym
normy i przepisy oraz specyfikę warsztatu urbanistyczne
go;
— były proste w konstrukcji, łatwe do zapamiętania i
wykonania;
— były dostosowane zarówno do tradycyjnych metod
kreślarskich, jak i do nowych technik kartograficznych.
Ogólnie biorąc, konstrukcję znaków umownych oparto na
trzech podstawowych elementach kartograficznych środ
ków, wyrazu — punktowych, liniowych i powierzchniowych.
Zależnie od potrzeb, elementy te są dodatkowo różnico
wane przez wprowadzenie różnych form geometrycznych,
kolorów, opisów Iiterowo-Cyfrowych i sposobów usytuowa
nia tych zróżnicowań. Te wszystkie trzy podstawowe środ
ki wyrazu i odpowiednie ich kombinacje, wraz z przyjęty
mi metodami prezentacji treści, umożliwiają prezentowa
nie na mapie faktów i zjawisk oraz podanie ich właściwo
ści charakteryzowanych cechami ilościowymi i jakościowy
mi.
Cechy jakościowe wyraża kształt, kolor oraz opis Iiterowo-cyfrowy, a cechy ilościowe — wielkość znaku lub ujęte
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Znaki umowne dotyczące uzbrojenia terenu wprowadzono
do prezentacji treści map tematycznych, w których elemen
ty uzbrojenia występują jako elementy składowe treści.
Opracowany system, zawierający ogółem ponad 1100 zna
ków umownych, spełnia podstawowe wymagania planowa
nia miejscowego w zakresie map tematycznych.
Wyniki badań w zakresie map tematycznych obejmują
koncepty autorskie 33 map tematycznych, katalogi znaków
umownych oraz wytyczne redakcyjne do sporządzenia po
szczególnych map tematycznych.

System identyfikacji terenowej

Polska, po reorganizacji administracji państwowej w 1975
roku, jest podzielona na 49 województw. Każdemu woje
wództwu jest przyporządkowany jednoznacznie jeden numer
dwucyfrowy. Każde z 49 województw jest podzielone na
kilkanaście do kilkudziesięciu jednostek ewidencyjnych, to
znaczy miast, dzielnic, gmin, miast i gmin. Każdej jednost
ce ewidencyjnej jest przyporządkowany jednoznacznie je
den numer trzycyfrowy. Obie numeracje opracował Główny
Urząd Statystyczny. Jednostki ewidencyjne są podzielone
przez lokalne służby geodezyjne na obręby ewidencji grun
tów, do numeracji których należy rezerwować trzycyfro
wy symbol numeryczny. Służba geodezyjna ewidencjonuje
obszar obrębu ewidencji gruntów w podziale na działki
ewidencyjne. Na każdą działkę ewidencyjną przeznacza się
pięciocyfrowy numer. Budynki wymagają porządkowego po
numerowania w granicach działki ewidencyjnej. Każdemu
budynkowi w ramach działki ewidencyjnej przeznacza się
dwucyfrowy numer. W ten sposób skonstruowano identy
fikator terenowy, który ma postać podaną na rysunku 1.
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w określonej skali wartości zróżnicowania barwy. Przy
kładem spójności i jednolitości systemów znaków umow
nych mogą być znaki prezentujące treść map tematycznych
ujętych w drugiej grupie — mapy infrastruktury technicz
nej. Znaki umowne z jednakowym stopniem szczegółowości
charakteryzują w tym wypadku elementy liniowe i punkto
we sieci uzbrojenia. W konstrukcji tych znaków zastoso
wano jednolite zasady budowy, pozwalające na jednoznacz
ne zilustrowanie rangi i charakterystyki technicznej po
szczególnych przewodów i urządzeń towarzyszących. Rodzaj
sieci wyróżniono odpowiednim kolorem, a rangę poszcze
gólnych przewodów odpowiednią grubością linii. Do kon
strukcji znaków charakteryzujących urządzenia techniczne
wykorzystano podstawowe formy geometryczne, pozwala
jące na czytelne zróżnicowanie rangi urządzeń.
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numer województwa w kraju
numer jednostki ewidencyjnej
(miasto, dzielnicy, gminy, miasta
i gminy w województwie)
numer obrębu ewidencji gruntów
w jednostce ewidencyjnej
numer dziatki ewidencyjnej
w obrębie ewidencji gruntów
numer budynku na działce
Rys. i

Główny Urząd Statystyczny dokonał podziału Polski we
dług statystycznych potrzeb opisu terenu. Podział ten dzieli
kraj na rejony statystyczne i obwody spisowe, nie zawsze
honorując granice podziału administracyjno-ewidencyjnego.
Prócz przytoczonych podziałów kraju jest także podział ur
banistyczny jednostek ewidencyjnych na rejony urbanistycz
ne do celów przestrzennego zagospodarowania kraju. Podział
Mgr Wojciech LeSnikowski — Stołeczny Ośrodek ElekK
Techniki Obliczeniowej.

ten został opracowany przez lokalne władze urbanistyczne
w celu:
— ułatwienia lokalnym władzom urbanistycznym ustale
nia przeznaczenia terenu z punktu widzenia zagospodaro
wania przestrzennego;
— planowania rozwoju miast i osiedli;
— ustalania kryteriów zagospodarowania terenu pod
względem architektonicznym.
Ministerstwo Łączności opracowało własny podział kraju
na obszary o wspólnym kodzie pocztowym.
Niezależnie od zaprezentowanych wyżej podziałów kraju,
istnieje klasyczny, uwarunkowany historycznie, sposób iden
tyfikowania nieruchomości — adresowanie pocztowe, w któ
rym występują nie wymienione wyżej elementy identyfiku
jące, to znaczy nazwa ulicy i numer porządkowy.
Usystematyzowanie wszystkich typów podziałów kraju,
z jednoczesnym uwzględnieniem stosowanych zasad adreso
wania terenu, dało podstawę do opracowania elektronicz
nego Systemu Identyfikacji Terenowej.
W 1976 roku, na zlecenie Instytutu Geografii i Zagospo
darowania Przestrzennego PAN, w Stołecznym Ośrodku
Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, przy robczej współ
pracy z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Systemu Pań
stwowej Informacji Statystycznej oraz Biura Spisów, został
zaprojektowany, wdrożony i przekazany do eksploatacji
elektroniczny System Identyfikacji Terenowej (SIT). Sta
nowi on pierwszy etap rozwiązania problemu infrastruktury
technicznej (budynki, wodociągi, kanały, gazociągi itp.). Umożliwia on identyfikację miejsca zainwestowania urządzeń
infrastruktury technicznej, gwarantując także korelację sto
sowanych podziałów — administracyjno-ewidencyjnego, sta
tystycznego i urbanistycznego — kraju z powszechnie sto
sowanymi zasadami adresowania pocztowego. SIT jest no
watorskim, pierwszym w kraju opracowaniem tego typu,
uwieńczonym pilotowym wdrożeniem do eksploatacji. Eks
ploatacja SIT na obszarze miasta (dzielnicy, gminy):
— egzekwuje porządek numeryczny w ewidencji gruntów
i budynków, stosownie do odpowiednich zarządzeń właś
ciwych ministrów;
— zapewnia tłumaczenie identyfikacji urbanistycznej na
administracyjno-ewidencyjną, statyczną oraz powszechnie
stosowane zasady adresowania;
— zapewnia praktyczną przydatność w statystyce pań
stwowej, szczególnie w okresie spisów powszechnych, oraz
obiektywizm w procesie wyboru reprezentacji terenu do
badań statystycznych;
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— stanowi sprawne narzędzie identyfikacyjne w pracach
nad usystematyzowaniem ewidencji zasobności społeczeń
stwa;
— umożliwi charakterystykę rejonów urbanistycznych
według założonych w Banku Informacji o Mieście pasm
interpretacji terenu (budynki, urządzenia sieciowe, szata
roślinna, ludność itp.).
Prace nad SIT są zakończone, a w ich efekcie powstała
kompletna dokumentacja systemowa. System został pilo
towo wdrożony, przy operatywnej współpracy władz miej
skich, na obszarze miasta Pruszkowa, gdzie aktualnie jest
eksploatowany na komputerze ODRA 1305, będącym włas
nością Stołecznego Ośrodka Elektronicznej Techniki Obli
czeniowej. System może być eksploatowany w innych mia
stach, gminach, dzielnicach, a także w poszczególnych wo
jewództwach.
Wobec żywego zainteresowania Głównego Urzędu Staty
stycznego, a w szczególności Ośrodka Badawczo-Rozwojo
wego Systemu Państwowej Informacji Statystycznej, Biura
Spisów oraz Instytutu Geografii i Zagospodarowania Prze
strzennego PAN, są prowadzone prace nad zorganizowaniem
eksploatacji SIT w całym kraju. W efekcie tych prac po
winien zostać sformułowany akt prawny zobowiązujący
służbę administracyjno-geodezyjną do stosowania SIT na
własnym terenie.
Funkcje, cel i zadania systemu

System identyfikacji terytorialnej musi spełniać wyma
gania technologiczne związane z obsługą różnych systemów
informatycznych. Powtarzalność identyfikatora terenowego,
niektórych wyróżników agregacji danych oraz wartości ja
wnej adresu we wszystkich składowych systemach w wy
padku rozwiązań werbalnych powoduje nadmierne zużycie
kart perforowanych, zbędne obciążenie personelu przygo
towującego maszynowe nośniki informacji, przepełnienie
jednostki magnetycznego nośnika informacji taśmy mag
netycznej i znacznie komplikuje organizację przetwarza
nia oraz wydłuża czas przeszukiwania zbiorów danych. Cho
dzi więc o skonstruowanie systemu, który — integrowany
aplikacyjnym software’em12
) oraz scalony hardware’owo *)
z systemami bazowymi (uwzględniając możliwości sprzęto
we) — zapewni eliminację powtarzalności pewnych blo
ków informacji oraz optimum eksploatacji zbiorów danych.
System identyfikacji terytorialnej usystematyzuje ponadto
administracyjno-geodezyjny i statystyczny podział kraju,
schodząc do najmniejszych stosowanych jednostek po
wierzchniowych w każdym z przytoczonych wyżej podzia
łów, uzupełniając ich geodezyjną identyfikację — jawnym,
ogólnie stosowanym adresem pocztowym.
Podstawowym elementem, bazą ewidencjonowania ma
jątku społeczeństwa w układzie terenowym jest działka
ewidencyjna3) zaś agregacje informacji o działce w odpo
wiednich przekrojach terenowych tworzą niezbędny serwis
przesłanek do właściwej oceny rozwoju, planowania inwe
stycji i zarządzania w skali większych jednostek podziału
terytorialnego kraju.
Zasadniczym problemem w tym zakresie jest trafienie
identyfikacyjne w obszar zainteresowania. Według zasad
przyjętych w prezentowanym systemie można tego doko
nać na trzy różne sposoby:
1) według identyfikatora administracyjnego, uszczegóło
wionego identyfikatorem geodezyjnym;
2) według identyfikatora statystycznego;
3) według ogólnie stosowanych zasad adresowania pocz
towego.
Celem systemu jest Skorolowanie trzech przytoczonych
identyfikacji, zapewniające dotarcie do odpowiednich in
formacji możliwie najdogodniejsze dla użytkownika, jed
nak tylko według proponowanych zasad.
ɪ) Pod pojęciem aplikacyjnego software’u należy rozumieć zbiór
programów umożliwiających przekrojowe charakterystyki terenu,
uzyskiwane z kilku rodzajowo różnych zbiorów (taśm magnetycz
nych) według zróżnicowanych podziałów: admlnistracyjno-ewidencyjnego, statystycznego, urbanistycznego, a także kontrolnego tra-fiania w adres pocztowy elementu ewidencji lub zdarzenia społecz
no-gospodarczego.
2) Przez scalanie hardware’owe z systemami bazowymi należy ro
zumieć prace operatora systemu, polegające na podłożeniu pod sto
sowane do potrzeb oprogramowanie (aplikacyjny sofware) właś
ciwych zbiorów danych taśm magnetycznych) według wymagań
oprogramowania. Rozwiązania zagraniczne, bazujące na sprzęcie
komputerowym IV generacji, o dużej pamięci operacyjnej 1 roz
budowanej pamięci zewnętrznej, idą w kierunku oprogramowania
bazy danych, dzięki czemu uzyskuje się znacznie większą opera
tywność i szybkość działania.
·) Pojęcie działki ewidencyjnej podano w dalszej części artykułu.
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Rozwiązaniem pierwszego członu identyfikatora jest kod
numeryczny uzyskany przez wyłączenie części symbolu z
wykazu symboli terytorialnych jednostek administracyjnych.
Konstrukcja identyfikatora administracyjnego jest zilustro
wana na rysunku 2.
Charakterystyka podziału jednostek ewidencyjnych na
obręby ewidencji gruntów

Wszystkie jednostki ewidencyjne (dzielnice, miasta, gmi
ny) są podzielone przez terenową służbę geodezyjną na ob
ręby ewidencji gruntów. Podział ten cechuje brzegowość
i zupełność, jest jednak podziałem niespójnym. Jest to pierw
sze istotne odstępstwo od zasad administracyjnego podziału
kraju4). Obręb stanowi:
1) w gminie jako jednostce ewidencyjnej — powierzchnię
gruntów zawartych w granicach obszaru wiejskiego; obszar
wiejski stanowi wieś z przynależnymi do niej miejscowoś
ciami i innymi terenami (leśnymi, pod wodami, nieużytka
mi itp.), w granicach ustalonych zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
2) w jednostce ewidencyjnej odpowiadającej miastu lub
jego dzielnicy — powierzchnię gruntów wynoszącą około
100 ha, zawartą:
a) w granicach naturalnych, jak: drogi, wody, ulice, i
obejmującą w całości bloki budowlane, w miarę możności
o jednorodnej zabudowie lub zagospodarowaniu;
b) w szczególnych wypadkach w granicach władania5);
obręby ewidencji gruntów stanowią praktycznie zróżnico
wany powierzchniowo element podziału ewidencyjnego;
3) obręby w jednostkach ewidencyjnych stanowiących:
— gminy — oznacza się nazwami odpowiadającymi na
zwom wsi z dodaniem ich nazwy na odpowiednich arkuszach
obejmujących obszary państwowych gospodarstw rolnych
i państwowego gospodarstwa leśnego;
— miasta :dzielnice) — numeruje się kolejnymi liczbami
(cyframi arabskimi) z podaniem nazw lokalnych.
Pewne rozbieżności z podaną zasadą występują w mia
stach i dzielnicach m. st. Warszawy. Występują tu bowiem
numery obrębów siedmio-, sześcioczłonowe, składające się
z 20, 17 znaków. Są to wypadki nie do przyjęcia w jakim-

01 -Q7 województwo

001 -099 dzielnica

101 -499 miasto
501-Θ99 gmina
Rys. 2

kolwiek rozwiązaniu informatycznym, a tym bardziej w
kompleksie systemów dotyczących masowej informacji, w
których obowiązuje zasada maksymalnej oszczędności po
jemności nośnika magnetycznego. Z informatycznego punk
tu widzenia niedogodnością, wynikającą z przepisów cyto
wanego zarządzenia, jest brak numeracji obrębów w po
szczególnych gminach. Jest to jednak niedogodność, której
można uniknąć przez nadanie kolejnych numerów poszcze
gólnym obrębom tylko do celów informatycznych.
W efekcie przeprowadzonej analizy podziału jednostek
ewidencyjnych na obręby można zaproponować zasady nu
meracji obrębów ewidencji gruntów zgodnie z podanym
zarządzeniem, jak również zaakceptowane przez informaty
kę, a mianowicie:
1) zarezerwować na numer obrębu, trzy znakowe pole nu
meryczne (zapewni to konieczną i wystarczającą rezerwę
na zmiany i tworzenie nowych obrębów);
2) ustalić następujące zasady stosowania numeru obrębu:
a) przenumerowanie obrębów według kolejnej numeracji
naturalnej (każdemu obrębowi przyporządkowana dokładnie
jedna liczba naturalna, poczynając od 1 do n, gdzie: nεN;
n ≤ 999),
‘) Podział województw na gminy wykazuje także w sporadycznych
wypadkach cechy niespójności.
s) Zarządzenie ministrów Rolnictwa 1 Gospodarki Komunalnej
z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów (MP nr 11
z 1969 r., poz. 98).
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b) w wypadku zmian wymagających nadania obrębowi
nowego numeru należy nadać pierwszy wolny numer (n + 1)
i uzupełnić dokumentację ewidencyjną informacją o zmia
nie; dawny numer wypada z aktualnej ewidencji i może być
pamiętany w kartotece tradycyjnej;
c) odnowienie następuje po wyczerpaniu 999 numerów,
co przy stosunkowo małej częstotliwości zmian numerów
obrębów zapewni wystarczająco długi okres eksploatacji
proponowanego przedziału liczbowego.
Przyjęcie takich zasad numerowania obrębów zapewni
przejrzystość numeracji, możność oszczędnego opanowania
ewidencji przez ETO oraz prowadzi do ujednolicenia zasad
numerowania obrębów. Wykorzystując podział jednostek eWidencyjnych na obręby ewidencji gruntów i dążąc do
szczegółowej identyfikacji terenowej, należy rozbudować
identyfikator administracyjny, uzupełniając go elementem
ewidencyjnego podziału obrębowego.
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Charakterystyka podziału obrębów ewidencji gruntów na
działki ewidencyjne

lub
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§ 7 ust. 1 cytowanego zarządzenia w sprawie ewidencji
gruntów (dz. II, rozdz. 1) precyzuje, że działkę tworzy ob
szar gruntu ograniczony gruntami stanowiącymi przedmiot
odrębnego władania. W wypadkach szczególnych dopuszcza
się odstępstwa od cytowanej definicji. Wszystkie obręby
ewidencji gruntów są podzielone na działki ewidencyjne, sta
nowiące najmniejsze jednostki podziału powierzchniowego,
zarejestrowane w obrębowych operatach ewidencji gruntów
przez terenową służbę geodezyjną. Działki stanowią element
podziału ewidencyjnego o zróżnicowanej powierzchni, co
rzutuje na liczbę działek w obrębie. W podziale obrębów
ewidencji gruntów występują działki stanowiące jeden ob
ręb, a także obręby podzielone na kilka tysięcy działek.
Zasady numerowania działek są wprawdzie sprecyzowane
w cytowanym zarządzeniu, jednak w praktyce stosuje się
dowolną numerację, szczególnie w wypadku aktualizacji
i numeracji działek ulegających podziałowi.
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identyfikator administracyjny
_____________________ numer obrębu ewidencji gruntów

___________ numer dziatki ewidencyjnej
Rys. 3

Przyjmując pozostałe zasady analogiczne do proponowanej
numeracji obrębów, uzyskuje się jednolity porządek w dwu
ostatnich elementach podziału terenu. Uszczegółowienie po
działu terenu do działki ewidencyjnej prowadzi do rozbu
dowy identyfikatora wspomnianym elementem ewidencyj
nym podziału obrębowego i symbolem działki ewidencyjnej.
Uszczegółowioną strukturę identyfikatora zilustrowano na
rysunku 3.
Zasady numerycznej identyfikacji budynków
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Z cytowanego zarządzenia o ewidencji gruntów (§ 7 pkt.
3.3., 3.4.) wynika, iż: 3. W szczególnych wypadkach działkę
może stanowić m. in.:
— część obszaru zakładów przemysłowych, zagospodaro
wana w sposób odmienny (osiedla pracownicze),
— obszar gruntu (blok) otoczony ulicami, zabudowany luź
no stojącymi budynkami.
Zatem działka może być zabudowana budynkami w licz
bie przekraczającej 9. Na podstawie rozeznania specjalistów

XXXXX

identyfikator administracyjny
nr obrębu ewidencji gruntów
nr dziatki ewidencyjnej
nr budynku

Rys. 4

szacuje się, iż maksymalna liczba budynków na jednej
działce nie przekroczy 99. Na podstawie dotychczasowej
struktury identyfikatora oraz przytoczonego szacunku nu
meryczny identyfikator budynku przyjmuje postać podaną
na rysunku 4. Zasady nadawania numerów budynkom no
wo wznoszonym oraz wycofywania numerów budynków
zburzonych są oczywiste, w związku z czym nie przytacza
się ich.
Zasady adresowania

W świetle przepisów o obowiązku meldunkowym adres
określa się na terenach miejskich przez podanie nazwy
miasta, ulicy, numeru domu i lokalu oraz województwa,
a w miastach podzielonych na dzielnice również nazwy
dzielnicy. Na obszarach wiejskich na adres składa się na
zwa miejscowości, numer domu i lokalu oraz nazwa gminy.
Numerację budynków regulują przepisy rozporządzenia mi
nistra Gospodarki Komunalnejβ).
W myśl tych przepisów nieruchomości zabudowane, jak
i przeznaczone pod zabudowę oznacza się numerami porząd
kowymi, przy czym w miastach każda ulica lub plac ma
odrębną porządkową numerację nieruchomości. Tak samo
jest na obszarach gmin, w miejscowościach, w których ulice
są oznaczone nazwami. W gminach dla miejscowości bez
ulic lub bez nazw ulic obowiązuje jedna kolejna porząd
kowa numeracja nieruchomości. Nieruchomości o znacznej
długości frontu wzdłuż ulicy oznaczona jest numerem zło
żonym z kilku kolejnych numerów porządkowych, stosow
nie do liczby budynków położonych na niej od frontu ulicy.
Również dwie lub większą liczbę nieruchomości przylega
jącym do siebie i wykorzystywanych jako jedna całość go
spodarcza oznacza się jednym numerem złożonym z kolej
nych numerów, stosownie do liczby nieruchomości ozna
czonych uprzednio odrębnymi numerami. W wypadku po
działu nieruchomości na dwie lub więcej nieruchomości
przylegające do ulicy wprowadza się do numeracji dodat
kowe oznaczenia małymi literami alfabetu dla nowo utwo
rzonych nieruchomości.
Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem, budynki oznacza
się nunąerem nieruchomości, na której są położone. Nume
rami nieruchomości oznacza się budynki położone bezpo
średnio przy ulicy. Natomiast budynki położone w głębi
nieruchomości oznacza się numerem porządkowym, który
ma cała nieruchomość z dodatkowym oznaczeniem — ko
lejnymi dużymi literami alfabetu. Budynki oznacza się
następująco:
1) numerem zwykłym pojedynczym, na przykład 1, 2, 3.....
8, 10, 12 itd.;
2) numerem złożonym z kilku kolejnych numerów, na
przykład 7/11, 19/15,..., 18/20..... 115/121 itd.;
3) numerem zwykłym z dodatkiem małej litery alfabetu,
na przykład 5a, 5b,..., 19a, 19b, 19c,..., 22a, 22b itd.;
4) numerem zwykłym z dodatkiem dużej litery alfabetu,
na przykład 8A, 8B..... 17A, 17B, 17C itd.
5) numerem złożonym z dodatkiem dużej litery alfabetu,
na przykład 18/20A, 18/20B,..... 19/11A, 19/11B, 19/11C itd.
,) Dz. U. nr 23 z dnia 25 czerwca 1868 r. w sprawie numeracji
nieruchomości.
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Mgr MARIA BONASEWICZ

Fizjograficzna charakterystyka terenu

do potrzeb planowania przestrzennego w pracach ,,Geoprojektu"

Znajomość środowiska geograficznego jest podstawowym
warunkiem prawidłowego opracowania planów zagospoda
rowania przestrzennego miast i osiedli. Zapotrzebowanie na
prace fizjograficzne i geologiczno-inżynierskie było tak du
że, że powołano specjalistyczne przedsiębiorstwo Geologiczno-FizjOgraficzne i Geodezyjne Budownictwa „Geoprojekt” ɪ).
Badaniami objęto wszystkie elementy środowiska przy
rodniczego.
Wraz z rozwojem i kształtowaniem się tematyki i metod
planowania przestrzennego rozwijała się i kształtowała pro
blematyka badań i zakres opracowań fizjograficznych do
planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich szcze
bli. Ustalono systematyzację opracowań fizjograficznych
nawiązującą do podziału i rodzajów planów zagospodaro
wania przestrzennego8). Ustalono formalne podstawy zle
cania i wykonywania opracowań fizjograficznych. Metody
opracowań fizjograficznych rozwijały się na zasadzie do
skonalenia warsztatu pracy wykonawców opracowań oraz
ich bezpośrednich kontaktów z pracowniami urbanistyczny
mi, które były głównymi kontrahentami i odbiorcami opra
cowań. Brak było wzorców metodycznych w tym zakresie,
a także wyników badań podstawowych poszczególnych ele
mentów środowiska geograficznego w skalach szczegółowych.
Systematycznie szkolono kadrę specjalistów fizjografów
wszystkich branż (geomorfologów, geologów, klimatologów,
gleboznawców, leśników). Szkolenie kadry realizowano przez
stały kontakt z konsultantami — przedstawicielami ośrod
ków naukowych, przez organizowanie seminariów — na
rad problemowych z udziałem urbanistów, w tym naszych
zleceniodawców, oraz konferencji naukowych z udziałem
przedstawicieli świata nauki. Obecnie Przedsiębiorstwo „Geo
projekt" ma wykwalifikowaną kadrę specjalistów fizjo
grafów różnych branż, liczącą ponad 100 osób.
W ,,Geoprojekcie" są wykonywane:
— kompleksowe opracowania fizjograficzne do planów
województw, gmin, aglomeracji, miast i wsi;
— opracowania fizjograficzne problemowe;
— prace specjalistyczne.
Zakres problematyki badań, metody badań oraz skala
opracowań są ściśle dostosowane do rodzajów i etapu pla
nu oraz specyfiki środowiska przyrodniczego terenu, a także
specyfiki funkcjonalnej terenu badań.
Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne
go „Geoprojekt" wykonuje:
— opracowania fizjograficzne wstępne w skali 1 : 25 000
do planu ogólnego zespołu wiejskich jednostek osadniczych,
województw oraz gmin, zawierające charakterystykę i bo
nitację poszczególnych elementów środowiska geograficz
nego w formie map analitycznych i analityczno-bonitacyjnych oraz kompleksową ocenę warunków fizjograficznych
z punktu widzenia potencjalnych możliwości rozwoju rol
nictwa, osadnictwa, rekreacji, przemysłu, a także program
ochrony środowiska przyrodniczego;
— opracowania fizjograficzne ogólne w skali 1 : 5000 lub
1 : 10 000 do planu ogólnego jednostek osadniczych lub ich
części (miast i osiedli), zawierające mapy charakterystyki
i bonitacji poszczególnych elementów środowiska geogra
ficznego oraz kompleksową ocenę warunków fizjograficz
nych z punktu widzenia funkcji badanego terenu (miesz
kalnictwo, przemysł, rekreacja) przewidywanych w zało
żeniach do planu oraz wskazania bogactw i walorów przy
rodniczych terenu wymagających ochrony lub wskazanie
możliwości przekształcenia istniejących warunków środo
wiska na zasadzie prawidłowej gospodarki zasobami przy»
rody;

') Zarządzenie ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 11
1952 roku.
*) Zarządzenie nr 3 przewodniczącego KBUiA w sprawie opraco
wań fizjograficznych z dnia 17 1 1964 r.
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— opracowania fizjograficzne szczegółowe w skali 1 : 1000
lub 1 : 2000 do planu szczegółowego całego obszaru jednost
ki osadniczej lub jej części, zawierające — zależnie od spe
cyficznych cech i funkcji obszaru — badania kompleksowe
wszystkich elementów środowiska geograficznego wraz z
oceną syntetyczną lub badania kompleksowe- wybranych
elementów środowiska geograficznego wraz z ich bonitacją
w aspekcie przewidywanej funkcji obszaru objętego bada
niami;
— opinie fizjograficzne w skali 1 : 5000 lub 1:10 000 do
planu ogólnego wsi, małych osiedli, zespołu wsi (łącznie z
gminą), zawierające wstępne rozeznanie warunków fizjogra
ficznych oraz wstępną kompleksową ocenę możliwości i kie
runku rozwoju przestrzennego wsi czy osiedla w aspekcie
racjonalnej gospodarki zasobami przyrody;
— opracowania problemowe w różnych skalach do po
trzeb wszystkich rodzajów planów miejscowych w wypadku
konieczności pogłębienia wyników rozeznania warunków fi
zjograficznych jednego lub kilku elementów środowiska
geograficznego do potrzeb projektowania, na przykład ośrod
ków wypoczynku, uzdrowiskowych, rekreacji lub w wypad
ku konieczności ustalenia prognozy zmian, które następują
po realizacji określonych instytucji.
W ramach opracowań problemowych są wykonywane:
— badania geologiczno-złożone, polegające na dokumen
towaniu lub Inwentaryzowaniu złóż surowców tak zwanych
pospolitych (do produkcji materiałów budowlanych);
— badania specjalistyczne do celów prawidłowej loka
lizacji budownictwa, określenia stref ochronnych wokół
zakładów przemysłowych i innych.
W ramach prac specjalistycznych „Geoprojekt” wykonuje:
— badania i pomiary w zakresie higieny atmosfery (okre
ślanie tła zanieczyszczeń);
— opracowania wyników badań w zakresie higieny at
mosfery;
— określenia przestrzennego zasięgu zanieczyszczeń (dro
gą obliczeń teoretycznych) przez istniejące i projektowane
zakłady przemysłowe, kotłownie itp.;
— wyznaczanie wielkości i kształtu stref ochronnych;
— opracowania zagadnień gleb i szaty roślinnej w obrębie
stref ochronnych — pod kątem prawidłowego użytkowania
terenu;
— opracowania prognostyczne dotyczące zmiany warun
ków naturalnych środowiska geograficznego pod wpływem
istniejących lub projektowanych zakładów przemysłowych.
Niezależnie od realizacji bieżących zleceń Przedsiębior
stwo prowadzi działalność studialną w zakresie doskonalenia
metod badawczych oraz rozwijania problematyki opracowań
fizjograficznych, zgodnie z potrzebami planowania prze
strzennego 3).
W okresie 25-letniej działalności Przedsiębiorstwo „Geo
projekt” systematycznie zwiększało liczebność kadry spec
jalistów fizjografów oraz wielkość rocznych przerobów w
tym asortymencie. Dorobek „Geoprojektu” w zakresie fizjo
grafii mogą scharakteryzować następujące liczby: ogółem
wykonano ca 3560 opracowań fizjograficznych, roczny prze
rób w asortymencie fizjografii przekroczył ostatnio 30 min
złotych (w 1952 roku wykonano ogółem 83 opracowania fiz
jograficzne, co objęło sumę przerobową w wysokości 4,5
min zł); „Geoprojekt” ma siedzibę w-Warszawie oraz od
działy terenowe w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kra
kowie, Łodzi, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, a także
pracownie terenowe w Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Rado
miu i Szczecinie.
W najbliższych latach, w aspekcie zarysowujących się
potrzeb planowania przestrzennego, „Geoprojekt” może
s) Do własnych potrzeb oraz ZleceAiodawcow są wydawane mate
riały szkoleniowe oraz organizowane narady problemowe z udzia
łem zarówno zleceniodawców, jak i przedstawicieli świata nauki.
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zwiększyć produkcję w tym asortymencie oraz stan zatrud
nienia. W tym celu jest konieczne:
1) wyprzedzające awizowanie zleceń w celu dostosowania
możliwości produkcyjnych i kadrowych ,,Geoprojektun;
2) zapewnienie w odpowiednim czasie podkładów mapo
wych w odpowiedniej skali dokładności i aktualności przez
zleceniodawców.
Równocześnie stawiam następujące postulaty pod adre
sem służb współdziałających w systemie planowania prze
strzennego:
— konieczne jest udostępnienie zdjęć lotniczych wyko
nawcom opracowań fizjograficznych (obecnie brak informa
cji o pokryciu kraju zdjęciami, brak przepisów dotyczących
zasad korzystania ze zdjęć do celów służbowych);
— należy skoordynować programy badań placówek nau
kowych z potrzebami planowania przestrzennego, między
innymi w dalszym ciągu zaznacza się zbyt mały postęp w
pokryciu kraju mapami szczegółowymi — podstawowymi,
dokumentującymi elementy środowiska przyrodniczego (ma
py geomorfologiczne, hydrograficzne, geologiczne, klima
tyczne);
— należy ustalić relację między parametrami środowiska
przyrodniczego a warunkami zdrowotnymi. Jest to podsta
wowy temat dotyczący warunków życia mieszkańców,
kształtowanych w planach zagospodarowania przestrzenne
go — powinien być pilnie podjęty przez specjalistyczne pla
cówki PAN, resort zdrowia oraz Instytut Kształtowania
Środowiska;
— konieczne jest rozwinięcie oraz ukierunkowanie opra
cowań elementów biotycznych środowiska zarówno pod ką
tem oceny przydatności funkcjonalnej w planach zagospo
darowania, jak i do ustalenia cech wskaźnikowych środo
wiska;

— konieczne jest rozwijanie i pogłębianie metod badaw
czych zanieczyszczeń i skażeń środowiska, na przykład w
zakresie zanieczyszczeń powietrza, uciążliwości hałasu;
— opracowanie metod badawczych i .podjęcie badań fi
zykochemicznych powietrza, umożliwiających ustalenie ilo
ści składników wpływających korzystnie na kształtowanie
warunków klimatyczno-zdrowotnych, na przykład olejków
eterycznych w sąsiedztwie lasów, zawartości jodu w stre
fie nadmorskiej i innych;
— opracowanie metod badawczych, opartych na danych
ilościowych, umożliwiających konstruowanie układów tere
nów otwartych, dynamizujących na Wielkoprzestrzennych
terenach intensywnie Zainwestovzanych — nawietrzanie, re
generację oraz poziomą wymianę powietrza;
— ustalenie wskaźników meteorologicznych, umożliwiają
cych wyeliminowanie subiektywizmu w ocenie warunków
bioklimatycznych.
W świetle nowych tendencji w planowaniu przestrzen
nym, zakres problematyki i metody badań w opracowaniach
fizjograficznych należy dostosować do potrzeb planów za
gospodarowania, uwzględniając ich specyfikę funkcjonalną
i hierarchiczną skalę przybliżeń (plan krajowy, plany makro
regionów i aglomeracji oraz plany województw, gmin i in
nych jednostek osadniczych). W tym celu należy pilnie no
welizować wspomniane zarządzenie nr 3 przewodniczącego
KBUiA oraz opracować komentarz do Zasad ustalania szcze
gółowej problematyki opracowań miejscowych planów za
gospodarowania przestrzennego, obejmujących również za
gadnienia środowiska w aspekcie nowych form i metod
planowania przestrzennego. Należy podkreślić, iż wobec du
żego zapotrzebowania na prace o środowisku, potrzebne do
nowych rodzajów planów zagospodarowania przestrzennego,
zbyt późne wydanie znowelizowanego zarządzenia może spo
wodować wiele nieporozumień.

Mgr MARIAN-KACPERSKI_________________
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska

Jednostkowe systemy ewidencyjne
projektowane i wdrażane przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatykir
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
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Prowadzenie jednostkowych systemów ewidencyjnych jest
podyktowane koniecznością prowadzenia ewidencji podsta
wowych zasobów resortu i kraju. Celem tych prac jest więc
dostarczenie narzędzi do prowadzenia kartotek obiekto
wych, dotyczących znacznej części majątku narodowego.
Kartoteki te muszą umożliwiać wykorzystywanie przez
wszystkie zainteresowane instytucje w zakresie danych opisujących poszczególny obiekt, muszą też być przystosowane
do wprowadzania zmian dotyczących zakresu informacji,
a więc powinny być oparte na elektronicznej technice obli
czeniowej. Celowe jest również, aby obiekty opisane w kar
totekach przywiązane były do określonego terenu w taki
sposób, jak to będzie w konkretnym wypadku uzasadnione
(inaczej w wypadku budynku i inaczej w wypadku sieci
wodociągowej).
Stołeczny Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
opracował i sprawdził w praktyce System Identyfikacji Te
renowej, umożliwiający identyfikację przestrzenną z do
kładnością do działki. System ten stanowi podstawę do in
tegracji wszystkich pozostałych systemów ewidencyjnych.
Następnym systemem o charakterze integrującym jest
system ewidencji budynków. Jest on zaprojektowany i opro
gramowany na maszynę cyfrową ODRA 1305 oraz wdrożony
w Płocku, a obecnie na mocy zarządzenia wojewody płoc

kiego jest zastosowany na terenie województwa płockiego.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki Gospodarki Terejonowej i Ochrony Środowiska rozpoczął również prace
zmierzające do zastosowania systemu na terenie woje
wództw: wrocławskiego, ciechanowskiego, ostrołęckiego i
siedleckiego.
Z systemem ewidencji budynków wiążą się bezpośrednio
lub pośrednio systemy:
— ewidencji mieszkań;
— ewidencji placówek handlowych;
— ewidencji placówek usługowych;
— ewidencji placówek gastronomicznych;
— ewidencji placówek służby zdrowia;
— ewidencji szkół.
Informacje zawarte w zbiorach tych systemów dotyczą
wyposażenia i, co się z tym wiąże, potencjalnych możli
wości usługowych placówek, co stanowi podstawę prawid
łowej budowy narodowych planów społeczno-gospodarczych;
w zbiorach tych systemów nie ma informacji o bieżącej
działalności instytucji.
Powiązanie tych systemów z systemem ewidencji budyn
ków jest oparte na zasadzie, że każda z placówek mieści się
w jakimś budynku, a ten jest związany z odpowiednią dział
ką.
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Prace nad tymi systemami są bardzo zaawansowane, i tak:
— systemy ewidencji placówek usługowych i gastrono
micznych są stosowane na terenie województwa ostrołęc
kiego;
— system placówek służby zdrowia obejmuje obszar 32
województw;
— systemy ewidencji mieszkań i szkół są Oprogramowywane;
— prace nad systemem placówek handlowych będą roz
poczęte w 1978 roku.
W najbliższej przyszłości nie przewiduje się szerokiego
frontu wdrożeń, gdyż OBRI GTiOS stoi na stanowisku, że

należy zebrać niezbędne doświadczenia w zakresie organi
zacji zasilania systemów.
W latach 1978—1979 przewiduje się rozpoczęcie prac nad
systemami ewidencyjnymi:
— sieci wodociągowych;
— sieci kanalizacyjnych;
— sieci ciepłowniczych;
— sieci ulic i dróg.
Do wszystkich wymienionych systemów OBRI GTiOS
prowadzi prace badawcze zmierzające do wykorzystania
urządzeń wyjścia graficznego w celu zwiększenia czytelności
wyników obliczeń oraz do graficznego przedstawiania frag
mentów różnego rodzaju sieci.
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Mgr inż. STANISŁAW ZAREMBA____________________
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
Lublin

Informatyczny podsystem ewidencji gruntów
1. Wstęp

W świetle aktualnych potrzeb w zakresie informacji o spo
sobie użytkowania i zagospodarowania terenu — ewidencja
gruntów wymaga modernizacji. Szczególnie poważne jest
zagadnienie unowocześnienia organizacji oraz technologii
procesu zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji,
które powinny cechować się przede wszystkim wiarygod
nością, aktualnością oraz zakresem treści niezbędnym dla
szerokiego grona użytkowników, ze szczególnym uwzględ
nieniem potrzeb planowania przestrzennego. Główny Urząd
Geodezji i Kartografii w bieżącym roku przyjął do realiza
cji Nowoczesny model ewidencji gruntów, według którego
modernizacja ewidencji gruntów powinna spełnić następu
jące warunki:

— zwiększyć przydatność danych ewidencji gruntów do
potrzeb zarządzania gospodarką narodową;
— umożliwić wprowadzenie informatycznego podsystemu
ewidencji gruntów przez uporządkowanie istniejącej struk
tury organizacyjnej' procesu zbierania, przetwarzania i udo
stępniania danych.
W ramach prac naukowo-badawczych Centrum Informa
tycznego Geodezji i Kartografii jest prowadzony temat do
tyczący automatyzacji procesu ewidencji gruntów. W opra
cowanym ostatnio podsystemie ewidencji gruntów wyróżnia
się następujące jednostki funkcjonalne:

JF-I — zbieranie danych terenowych w zakresie ewidencji
gruntów, dokonywane w procesie zakładania i ak
tualizacji mapy zasadniczej;
JF-2 — uzyskiwanie danych numerycznych (współrzędne
punktów, pola działek, użytków, konturów klasy
fikacyjnych, kompleksów glebowo-rolniczych) nie
zbędnych w ewidencji gruntów;
JF-3 — sporządzenie kartograficznej dokumentacji ewiden
cji gruntów na podstawie przetworzonych zbiorów
danych numerycznych w postaci mapy ewidencyj
nej oraz określonych form wyników graficznych,
między innymi w postaci szkiców użytkowych;
JF-4 — przetwarzanie danych ewidencji gruntów umożli
wiające założenie zbiorów pierwotnych, ich aktua
lizację, emitowanie zestawu tabulogramów wyni
kowych w postaci rejestrów, zestawień, wykazów
*
gruntów do potrzeb użytkowników resortowych, ad
ministracji terenowej oraz użytkowników indywi
dualnych (część opisowa dokumentacji ewidencji
gruntów).
W artykule przedstawiono przetwarzanie danych w zakre
sie części opisowej operatu ewidencji gruntów (ST3).
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Opracowanie wykonano ze znacznym udziałem Okręgowe
go Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego oraz Za
rządu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Lublinie.
∕∙s⅜∙--aHS<⅛Λ'∙ ■· ⅛⅛⅛⅛⅜⅛⅛⅛⅛⅛..
2. Przedmiot i zakres podsystemu przetwarzania danych
ewidencji gruntów

Przedmiotem podsystemu są zespoły informacji o ziemi,
sposobie jej zagospodarowania, użytkowania i rozdyspono
wania, zgromadzone obecnie w dokumentach i materiałach
o charakterze ewidencyjnym i statystycznym w postaci da
nych zawartych w ewidencji gruntów, wybranych elemen
tów treści mapy zasadniczej, map glebowych.
Zbiór informacji w podsystemie stanowią:
a) zbiór informacji podstawowych dotyczących:
— stosunków własności i władania ziemią;
— klasyfikacji gleboznawczej gruntów;
— powierzchni działek i użytków;
— powierzchni gruntów według gospodarstw;
— powierzchni gruntów według grup rejestrowych;
b) zespoły dodatkowych, wybranych informacji specjali
stycznych dotyczących:
— charakterystyki budynków zlokalizowanych na dział
kach ewidencyjnych;
— przydatności glebowo-rolniczej;
— erozji gruntów;
— rekultywacji gruntów;
— stanu zmeliorowania;
— szczegółowej charakterystyki prawnej nieruchomości.
Informacje są grupowane według cech charakteryzujących
poszczególne rodzaje danych o gruntach, na przykład według
cech fizyczno-przyrodniczych, prawnych, obszarowych.
3. Identyfikacja i kodowanie ,danych podsystemu
a. Identyfikacja administracyjno-geodezyjna

Podstawowym identyfikatorem jest numer obrębu. Wpro
wadzono zasadę numeracji obrębów według propozycji GUS
dotyczącej Systemu Identyfikacji Miejscowości. Numer ob
rębu składa się z dziewięciu cyfr (rys. 1). Numer działki w
obrębie ma strukturę przedstawioną na rysunku 2. Stosuje
się również trzycyfrowy numer arkusza mapy ewidencyjnej.
b. Identyfikacja geodezyjno-kartograficzna

Położenie działki określa się współrzędnymi x, y wyróż
nionego punktu wewnątrz działki, zarejestrowanymi z do
kładnością 0,1 m (punkt definicyjny działki). Współrzędne
podaje się w obowiązującym układzie współrzędnych geo
dezyjnych, stosowanym przy sporządzaniu dokumentacji
kartograficznej ewidencji gruntów.

c. Symbolika danych stosowana w zbiorach podsystemu

Stosuje się następujące symbole:
— symbol użytków i klas o strukturze podanej na ry
sunku 3;
— dwucyfrowj’ symbol kompleksu przydatności glebowo-rolniczej,
— czterocyfrowy numer konturu klasyfikacyjnego w ra
mach obrębu;
— dwucyfrowy numer budynku na działce lub liczba bu
dynków na działce;
— kod budynku (rys. 4);
— trójznakowy symbol alfanumeryczny grupy rejestro
wej;
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ki rejestrowej, charakter stanu władania, rok urodzenia,
kierunek gospodarowania, informacja o władaniu poza ob
rębem, nazwisko i imię, imiona rodziców lub nazwa insty
tucji, adres.
Identyfikator władającego (dokument nr 4): rodzaj ope
racji, nr obrębu, nr jednostki rejestrowej, typ rekordu, sym
bol władającego według systemu PESEL, nr obrębu właś
ciciela, nr jednostki rejestrowej właściciela, nr dowodu
zmian.
Opis działki (dokument nr 5): rodzaj operacji, nr obrębu,
nr arkusza mapy, nr jednostki rejestrowej, nr działki, typ
rekordu, typ terenu, tytuł własności, ograniczenie praw
rzeczowych, tytuł finansowych obciążeń nieruchomości, nr
obrębu dzierżawcy, nr jednostki rejestrowej dzierżawcy,
stan zmeliorowania, adres działki, nr lub liczba budynków
w ramach działki, informacje o budynku w zakresie treści
mapy zasadniczej.
Klasoużytki — kompleksy (dokument nr 6): rodzaj ope
racji, nr obrębu, nr arkusza mapy, nr jednostki rejestro
wej, nr działki, typ rekordu, powierzchnia działki, współ
rzędne punktu wewnątrz działki, nr konturu, symbol użyt
ku, symbol klasy, powierzchnia konturu klasyfikacyjnego,
użytku, symbol kompleksu przydatności glebowo-rolniczej.
Aktualizację zbiorów prowadzi się z użyciem wymienio
nych dokumentów systemowych — przy zmienionym ro
dzaju operacji.
Podstawowym nośnikiem danych na wejściu są karty
perforowane 80-kolumnowe. Dane numeryczne otrzymane
w wyniku działania innych modułów podsystemu ewiden
cji gruntów (powierzchnie działek, użytków i konturów kla
syfikacyjnych oraz współrzędne) mogą być wprowadzane
na ośmiościeżkowej taśmie perforowanej.
5. Charakterystyka procesu automatycznego przetwarzania
danych

999___
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______________ ___________
__________ _

symbol użytku
symbol klasy

Rys. 3

konstrukcja budynku
przeznaczenie budynku
liczba kondygnacji
Rys. 4

— czterocyfrowy numer jednostki rejestrowej w ramach
obrębu;
— dwucyfrowy numer władającego w ramach jednostki
rejestrowej;
— jedenastoznakowy identyfikator alfanumeryczny wła
dającego (identyfikator systemu PESEL).
Szczegółowe zasady kodowania danych o przedmiocie i
podmiocie ewidencji gruntów są podane w dokumentacji
eksploatacyjnej podsystemu.
4. Zakres informacyjny podsystemu i charakterystyka
dokumentów źródłowych

Poza dokumentami podstawowymi jest szereg dokumen
tów dotyczących zakładania słownika (dokument nr 9), za
kładania zbioru „kontury” (dokument nr 2), wprowadzania
danych dotyczących stanu zagrożenia terenu erozją wietrz
ną, wodną, działalnością przemysłową, a także kierunku
rekultywacji i zagospodarowania terenu (dokument nr 1)
Dane źródłowe są przenoszone do systemu za pośrednic
twem dokumentów grupujących informacje ewidencji grun
tów z uwzględnieniem ich podstawowych cech, przy czym
najczęściej są wykorzystywane: 2 dokumenty dotyczące
przedmiotu ewidencji gruntów — działki oraz 2 dokumen
ty dotyczące informacji o podmiocie, a więc o osobie wła
dającej.
Dane o władającym (dokument nr 3): rodzaj operacji, nr
obrębu, nr jednostki rejestrowej, nr grupy rejestrowej, typ
rekordu, ilczba porządkowa władającego w ramach jednost

Proces przetwarzania w podsystemie jest prowadzony we
dług kolejnych modułów przytoczonych niżej.
Mod. 1. Zakładanie i aktualizacja słownika nazw i symboli
Mod. 2. Zakładanie i aktualizacja zbioru konturów
Mod. 3. Zakładanie i aktualizacja zbioru podstawowego
Mod. 4. Przetwarzanie zbioru „Kartoteka osób władających”
z wydrukiem alfabetycznego skorowidza władają
cych
Mod. 5. Wydruk tabulogramów użytkowych w postaci wy
kazu działek, rejestrów, zestawień i wykazu grun
tów
Mod. 6. Przetwarzanie i wydruk tabulogramów z wyko
rzystaniem danych o władaniu poza obrębem (wy
druk rejestru zbiorczego miasta, gminy)
Mod. 7. Zakładanie i aktualizacja zbioru z zakresu ochrony
użytków rolnych.
W ramach omówionej struktury procesu przetwarzania
wydzielono 18 zadań i 74 przebiegi, porządkując w ten spo
sób proces eksploatacji. Zadanie obejmuje funkcje jednego
lub kilku programów, realizowanych w logicznej kolejności.
Natomiast funkcje jednego programu realizuje jeden lub
kilka przebiegów. Podział na przebiegi jest wykonany we
dług kryteriów:
— różny zbiór na wejściu;
— inna instrukcja operowania zbiorem.
Koordynator podstystemu (ze strony użytkownika) określa
numery przebiegów, według których odbywa się eksploata
cja.
W procesie przetwarzania są tworzone następujące zbiory:
a) zbiory użytkowe:
— zbiór podstawowy
AP GE099
— zbiór-słownik
AP SŁOWNIK
— zbiór konturów klasyfikacyjnych AP KONTUR
— zbiór danych z zakresu ochrony
użytków rolnych
AP REKULT
— zbiór danych do wydruku
wykazów gruntów
AP WYKAZ
b) zbiory robocze:
— zbiór dokumentów źródłowych
AP DOK
— zbiór działek
AP DZIAŁKA
— zbiór danych do wydruku
rejestru zbiorczego
AP OBCE
— zbiór danych do wydruku
zestawienia gruntów
AP ZESTAW
— zbiór „Kartoteka osób władają
cych” do wydruku skorowidza alfa
AP NAZW
betycznego władających
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Na początku procesu przetwarzania są zakładane zbiory
pomocnicze AP SŁOWNIK i AP KONTURY, służące mię
dzy innymi do opisywania informacji określonych w doku
mentach symbolicznie. Informacje źródłowe zawarte w pod
stawowych dokumentach systemowych (3, 4, 5, 6), prze
niesione na karty perforowane lub taśmę papierową, zostają wczytane, poddane kontroli formalnej i logicznej oraz
zapisane w postaci zredagowanej na taśmie magnetycznej
(roboczy zbiór dokumentów AP DOK). W czasie zakładania
i korekty zbioru dokumentów powstaje tabulogram kon
trolny Tb. 101.
Najbardziej istotnym przebiegiem w procesie przetwarza
nia jest zakładanie i aktualizacja zbioru podstawowego AP
GE099, podlegającego bieżącej konserwacji, stanowiącego
podstawę emisji większości wydawnictw podsystemu. Zbiór
ten (N-tej generacji) zawiera aktualny układ informacji
posortowanych i zapisanych w następującej kolejności:
— nr obrębu;
— nr jednostki rejestrowej;
— lp. władającego;
— nr działki.
W czasie zakładania i aktualizacji zbioru podstawowego
jest tworzony raport sygnalizujący poprawność przebiegu.
Między innymi są przekazywane informacje o niezgodności
sum pól konturów klasyfikacyjnych z polem działki, nie
kompletności zestawu rekordów oraz o rodzajach wykony
wanych operacji. Stosowane są następujące rodzaje opera
cji:
0 — powoduje usunięcie ze zbioru dokumentów zapisa
nego rekordu;
1 — usunięcie; powoduje, że do nowej generacji zbioru
podstawowego nie wejdą rekordy;
— jednostki rejestrowej;
— pojedynczego władającego;
— działki;
— konturu klasyfikacyjnego;
2 — zakładanie; powoduje wprowadzenie zespołu lub po
jedynczych rekordów do zbioru;
3 — modyfikacja obejmująca aktualizację rekordów w
zbiorze podstawowym;
7 — powoduje przesunięcie działki do innej jednostki re
jestrowej w zbiorze podstawowym.
'
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W zbiorze podstawowym do wprowadzenia informacji o
przesunięciu działki jest wykorzystywany dokument 5.
W czasie wykonywania operacji 7 są zapisywane infor
macje niezbędne do wydruku rejestru gruntów, a dotyczą
ce numerów jednostek rejestrowych, w ramach których na
stąpiło przesunięcie działki. Rejestrowany jest również nu
mer dowodu zmian. Podczas przetwarzania jest wyprowa
dzana taśma sterująca, informująca o rozmieszczeniu jed
nostek ewidencyjnych w zbiorze oraz o dacie ostatniej ak
tualizacji. Taśma sterująca podlega aktualizacji.
6. Określenie niezbędnych środków technicznych do realiza
cji podsystemu

Konstrukcja podsystemu przewiduje zastosowanie sprzętu
komputerowego serii ODRA 1300 o konfiguracji taśmowej.
Wymagany zestaw komputerowy:
— procesor ODRA 1300 z pamięcią operacyjną 32 K;
— czytnik kart perforowanych 80-kolumnowych;
— czytnik taśmy papierowej 8-kanałowej;
— drukarka wierszowa 120-znakowa;
— 6 przewijaków taśmy magnetycznej.
Oprogramowanie jest wykonane w językach PLAN i CO
BOL, z jednoczesnym wykorzystaniem oprogramowania
standardowego komputera. Z uwagi na zbyt długi dostęp
do informacji zapisanych na taśmie magnetycznej, przewi

duje się docelowo zastosowanie pamięci dyskowych. Do
przygotowania danych niezbędna jest dziurkarka wraz ze
sprawdzarką kart 80-kolumnowych. Przewiduje się rów
nież zastosowanie minikomputera GEO-20, wstępnie w ce
lu rejestracji danych źródłowych na taśmie magnetycznej.
7. Warunki organizacyjne eksploatacji informatycznego pod
systemu ewidencji gruntów, stan zaawansowania prac wdro
żeniowych i eksploatacyjnych

Zgodnie z Programem rozwoju informatyki geodezyjno-kartograficznej przetwarzanie zbiorów w podsystemie ewi
dencji gruntów będzie oparte na Geodezyjnej Sieci Infor
matycznej (GSI). Sieć ta będzie obejmowała:
— Centrum Informatyczne Geodezji i Kartografii;
— ośrodki informatyki geodezyjnej i kartograficznej w
okręgowych przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficz
nych;
— zespoły informatyczne w zakładach terenowych OPGK.
W okresie przejściowym, z uwagi na brak wyposażenia
w odpowiedni sprzęt informatyczny w przedsiębiorstwach
geodezyjnych, przetwarzanie danych w podsystemie ewi
dencji gruntów będzie prowadzone w ośrodkach informa
tycznych wyposażonych w sprzęt komputerowy ODRA 1300.
na przykład w ośrodkach sieci ZETO. Zakładanie i aktu
alizację zbiorów prowadzą jednostki administracyjne dru
giego szczebla, a więc gmina — miasto — dzielnica. Przy
gotowanie danych do systemu będą prowadzić wyspecjali
zowane zakłady okręgowych przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych. Rolę informatorów systemu na szczeblu
gminy oraz miasta będą pełnić zatrudnieni tam geodeci.
Model przewiduje przeprowadzenie prac dotyczących uno
wocześnienia ewidencji gruntów — równolegle z procesem
zakładania mapy zasadniczej;
a) na terenie siedleckiego geodezyjnego poligonu doświadczalno-wdrożeniowego w 1977 roku;
b) w wytypowanych miastach w każdym województwie
od 1978 roku;
c) w gminach po szczegółowych ustaleniach będących
rozwinięciem zawartych dotychczas porozumień między
GUGiK a Ministerstwem Rolnictwa co do udziału poszcze
gólnych służb w realizacji modelu.
Obecnie ukończono prace w zakresie punktu a dotyczące
założenia zbiorów na terenie Siedlec i Wiśniewa. Prowa
dzone są prace w zakresie modernizacji operatu ewidencji
gruntów Lublina (80% zaawansowania).

8. Wnioski końcowe

1. Ewidencja gruntów stanowi podstawowy zbiór danych
dotyczących'sposobu zagospodarowania i użytkowania tere
nu. Proponowana przez GUGiK modernizacja procesu zbie
rania, przetwarzania i udostępniania danych ewidencyjnych
stworzy możliwość wszechstronnego wykorzystania zbiorów
do potrzeb gospodarki narodowej.
2. Dla wprowadzenia Nowoczesnego modelu ewidencji
gruntów konieczne jest przyśpieszenie realizacji założeń usta
lonych w Programie rozwoju informatyki geodezyjnej i kar
tograficznej w zakresie:
— wyposażenia ośrodków informatycznych przedsiębiorstw
geodezyjnych w odpowiedni sprzęt komputerowy i kreślący;
— przygotowania niezbędnej wykwalifikowanej kadry.
Do przekazywania informacji do ośrodków obliczeniowych
w czasie aktualizacji zbiorów należy wykorzystać istniejącą
sieć teleksową.
3. Należy prowadzić prace badawcze nad dalszym dosko
naleniem opracpwań z zakresu automatyzacji procesu ewi
dencji gruntów.

Uwaga!
Czy w związku ze zmianami rodzinnymi zmieniłeś już

deklarację uczestnictwa w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej?

Mgr inż. JOZEF JANECKI
Mgr inż. HUBERT RAK______________________________
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
Katowice

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do poszczególnych etapów planowania przestrzennego

Wprowadzenie

Planowanie przestrzenne, wyznaczające przyszłe zagospo
darowanie i urządzenie przestrzeni craz sposób jej użytko
wania, ulega obecnie przemianom o zasadniczym znacze
niu. Przemiany te spowodowały między innymi następujące
przyczyny:
1) zmiana struktury administracyjnej kraju (nowe granice
administracyjne) wymagała zmiany struktury organów pla
nowania — utworzenia nowych jednostek administracyjnych
i nowego systemu planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego. Ma to bezpośredni wpływ na potrzeby w
zakresie materiałów kartograficznych i prac geodezyjnych;
2) opracowywane łącznie perspektywiczne plany społecz
no-gospodarczego rozwoju kraju i przestrzennego zagospo
darowania kraju do 19990 roku będą stanowić w podsta
wowych założeniach akt prawny obowiązujący wszystkich;
3) rozwój społeczno-gospodarczy kraju ulega coraz więk
szemu przyspieszeniu, co wymaga sprawniejszych metod
projektowania i szybszej realizacji planów, a tym samym
sprawniejszych i skuteczniejszych metod geodezyjno-karto
graficznych towarzyszących realizacji zadań (planów).
W wyniku opracowania planów podstawowych powstaną
nowe plany pochodne obejmujące poszczególne obszary kra
ju i dziedziny oraz gałęzie gospodarki narodowej. Ponadto
trzeba zrewidować dotychczasowe plany zagospodarowania
przestrzennego miast i wsi. Całość wymaga prac geodezyj
nych i materiałów kartograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod fotogrametrycznych, a także informa
tyki geodezyjnej. Rola metod i materiałów geodezyjno-kar
tograficznych w planowaniu przestrzennym jest znaczna i
dotyczy zarówno geodezji, jak i inwestycyjnej realizacji za
mierzeń planistycznych. Wzrastające znaczenie i zakres prac
planowania przestrzennego, podyktowany uprzemysłowie
niem kraju, jego urbanizacją, intensyfikacją rolnictwa, roz
wojem makroregionów i województw, prawidłowym zago
spodarowaniem przestrzeni miast i wsi, wymaga dalszej mo
dernizacji prac geodezyjno-kartograficznych i wykorzysta
nia nowoczesnych technik i technologii.
Kartografia w planowaniu przestrzennym

)
J

Kartograficzne metody przedstawiania wymagają ujedno
licenia metod sporządzania map, jako koniecznego warun
ku zapewnienia jednoznacznej interpretacji treści map w
użytkowaniu. Wprowadzenie do warsztatu planowania sze
roko pojętej kartografii i wykorzystania zasady graficznego
języka mapy i sposobu przedstawiania treści i technologii
kartograficznej oraz pełne wykorzystanie możliwości kar
tografii jest nadal sprawą otwartą w planowaniu prze
strzennym.
Technologia kartograficzna określa procesy techniczne spo
rządzania i wydania map wraz z ich parametrami dokład
ności, jakości, grafiki, materiałów podłoża, kolorów i po
wtarzalności graficznego obrazu mapy — w liczbie egzem
plarzy określonej potrzebami. Wśród technologii kartogra
ficznych można wyróżnić następujące metody:
— ręczne, w których ostateczny rysunek mapy wykonywuje się manualnie na papierze, kalce, folii z tworzyw sztu
cznych. Mogą to być odrysy, powiększenia, pomniejszenia,
kalkomanie, grawerowanie, maskowanie itp.;
— automatyczne, z zastosowaniem przetwarzania i auto
matycznego kreślenia płaskiego, cylindrycznego lub lampy
oscyloskopowej. Są to metody najszybsze i pozwalające uzy
skać graficzny obraz mapy na papierze, folii, warstwach
grawerskich i błonie fotograficznej;
— reprograficzne, wykorzystujące reakcje fotochemiczne,
fotoelektrostatyczne i fototermiczne do tworzenia obra
zów graficznych na warstwach światłoczułych. Metody, te

wymagają oczywiście oryginału reprodukcji, wykonanego
na podłożu odbijającym lub przepuszczającym energię
świetlną;
— drukarskie, które za pomocą odpowiednich maszyn do
drukowania (offset, druk sitowy) przenoszą przygotowaną
formę drukową na odbitkę. Zapewniają one wielokrotną
i wielobarwną powtarzalność obrazu mapy;
— małcnakladowe techniki, stosowane bardzo często w
jednostkach projektowych (również geodezyjno-kartograficz
nych), to przede wszystkim: fotografia srebrowa, kserogra
fia, fotol, cyjanotyp, argenotyp, offset, druk sitowy; stosuje
się również techniki dwuazowe i fotografię pozytywową
(autoreversal) i wymywalną (wash off).
Konieczne jest ujednolicenie graficznych form przekazy
wania informacji na mapach drogą ujednolicenia oznako
wań alfanumerycznych.
Mapy do potrzeb planowania przestrzennego

Do zaspokojenia potrzeb planowania przestrzennego oprócz informacji kartograficznej wykorzystuje się między
innymi takie dziedziny, jak kosmologia (zdjęcia satelitarne)
i informatyka. Uwzględniając zależności pomiędzy skalami
map, poza bogatym wyborem map tematycznych nieodzow
ne są następujące mapy stanowiące podstawowy materiał
kartograficzny zawierający informacje o terenie:
a) do planowania krajowego — mapy w skali od 1 : 500 000
do 1 : 200 000;
b) do planowania wojewódzkiego — mapy w skalach
1:100 000, 1:50 000, 1:25 000;
c) do planowania
miejscowego — mapy w skalach
1 : 25 000, 1 : 10 000, 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000.
Wymienione mapy powinny być aktualne, pełnowartościo
we, powinny stanowić jednorodny materiał kartograficzny,
wykonany w jednolitym odwzorowaniu i podziale arkuszo
wym. Obecnie mamy pokrycie mapami w skalach: 1: 300 000,
1 : 100 000 i 1 : 25 000. Ich treść odpowiada podstawowym
potrzebom planowania.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, uwzględniając po
trzeby gospodarki narodowej w zakresie aktualnych map,
opracował realizowany obecnie program wykonania potrzeb
nych map o skalach 1 : 50 000 i 1 : 100 000 w czterech kolo
rach. Mapy w skali 1 : 25 000 będą wykonane metodą po
większeń aktualnych map w skali 1 : 50 000 i wydane dru
kiem dwubarwnym.
Perspektywiczny program pokrycia kraju aktualnymi ma
pami przewiduje także opracowanie map topograficznych
do celów gospodarczych w skalach 1 : 5000 i 1 : 10 000 ob____ 1____
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geodezyjne

Kartografia
matoskalowa
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Schemat powiązań geodezji i kartografii z planowaniem przestrzen
nym
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szaru całego kraju oraz w skali 1 :25 000 wybranych rejo
nów aglomeracji miejskich i przemysłowych. Mapy w ska
lach 1 : 5000 i 1: 10 000 będą wykonywane w formie dia
pozytywów na materiałach przezroczystych o gwarantowa
nej stabilności, a wybranych obszarów (aglomeracje miej
skie i przemysłowe) w formie druku dwubarwnego.
Zapewnia się również okresową aktualizację map meto
dami zdjęć lotniczych i uzupełniających pomiarów tereno
wych.
Atlas map w planowaniu przestrzennym

Geneza planowania przestrzennego wiąże się ściśle z ideą
ochrony środowiska człowieka. Zwiększenie znaczenia za
gadnienia kształtowania środowiska zmienia proporcje po
szczególnych elementów planowania. To zaś stawia przed
geodezją i kartografią nowe zadania, polegające na rejestra 
cji i analizie różnych elementów i zjawisk otoczenia i uję
ciu ich w formy graficzne, stanowiące język odczytywany
bezsłownie w dowolnej kolejności. Mapy tematyczne są
wykorzystywane jako źródło informacji podstawowych o
terenie i zawierają informacje nowe. Warunkami przydat
ności tych map do planowania przestrzennego są:
— zakres tematyczny treści;
— forma ujęcia informacji;
— aktualność danych;
— jednolite i jednorodne w zakresie odwzorowania i ukła
du opracowanie całego obszaru kraju.
Rozległość problematyki, jaką można przedstawić w for
mie kartograficznej, skłoniła służbę geodezyjną do opraco
wania wzorcowego atlasu map tematycznych. Atlas taki pt.
Atlas — Tematyczne Mapy Miejskie opracowano w Okręgo
wym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Ka
towicach z udziałem specjalistów różnych branż. Zawiera on
następujące grupy problemowe:
— mapy inżynieryjno-gospodarcze, zawierające informacje
o obiektach inżynieryjnych w przestrzeni i najistotniejsze
dane o nich;
— mapy społeczno-gospodarcze, ilustrujące stopień roz
woju społeczno-gospodarczego miasta;
— mapy przyrodniczo-geograficzne, przedstawiające rozpo
znanie środowiska przyrodniczego oraz skutki występujących
zagrożeń.
Atlas zawiera 40 wzorców wielobarwnych i jest zbiorem
otwartym, jako że nie wyczerpuje w pełni tematyki, stano
wi jednak zestaw podstawowych wzorców koniecznych w
planowaniu przestrzennym. Należałoby opracować następne
tematy do Atlasu, zobowiązać miasta do opracowania po
trzebnych w planowaniu problemowych (tematycznych) map,
opartych na Atlasie wzorcowym.
Nowy plan gospodarczy n
* najbliższą pięciolatkę kładzie
główny nacisk na zwiększenie konsumpcji żywnościowej,
co wiąże się z intensyfikacją rolnictwa w zakresie hodowli
i produkcji towarów rolnych. Zatem należy spodziewać się
zwiększonego zapotrzebowania na mapy do potrzeb rolnic
twa, będące podstawą interpretacji obecnej i planowanej
struktury rolnej.

w przekrojach interpretowanych zgodnie z życzeniem, a na
wet zobrazowanych graficznie na stale aktualizowanych
mapach tematycznych, przyniesie istotne efekty ekonomicz
ne w planowaniu przestrzennym.
Zdjęcia satelitarne w planowaniu krajowym

Jednym z podstawowych wymagań w zakresie informa
cji kartograficznej, służącej planowaniu przestrzennemu jest
aktualność danych zobrazowanych graficznie na mapach.
Mapy tematyczne przeznaczone do planowania krajowego,
opracowane na podstawie interpretacji zdjęć satelitarnych,
cechuje nie tylko aktualność informacji, lecz dodatkowo:
— zdjęcia wykonane w jednym momencie obejmują duży
obszar;
— pozwalają na badanie zjawisk Wielkopowierzchniowych
i zachodzących zmian w czasie.
Znaczną liczbę informacji uzyskuje się w wyniku analizy
zdjęcia zarejestrowanego na taśmie magnetycznej. Specja
listyczna aparatura elektroniczno-analogowa oraz procesy
fotograficzne zwiększają wizualne efekty zdjęć, przekształcając obrazy czarno-białe w obrazy barwne, a tym samym
wyodrębniając zjawiska będące przedmiotem interpretacji.
Opierając się na takich danych, można zredagować mapy
tematyczne wykorzystywane w planowaniu krajowym lub
makroregionalnym, które pozwolą na optymalne zagospoda
rowanie przestrzeni, z zachowaniem warunków ochrony
środowiska.
Zarówno zdjęcia satelitarne, jak i lotnicze, wykonywane
(powtarzane) w różnych porach roku, pozwalają inwentaryzować zmiany zachodzące na powierzchni Ziemi i przepro
wadzić studia stosowane w planowaniu przestrzennym, obej
mujące między innymi fizjografię, studium komunikacyjne
studium zabudowy, studium stosunków wodnych, na przy
kład erozję wodną, inwentaryzację drzewostanu, stanu za
siewów, zakładów przemysłowych oraz inne zagadnienia
ekonomiczno-gospodarcze. Podczas interpretacji zdjęć lot
niczych można również określić stan techniczny budowli
inżynierskich, wyrobisk po kopalinach użytecznych, sieć
melioracyjną, zagrożenia lasów przez szkodniki, zadymie
nia itp.
Celowości zastosowania fotointerpretacji w planowaniu
przestrzennym nie trzeba obszerniej uzasadniać. Wykorzy
stanie zdjęć lotniczych skraca czas wykonania studiów, z
uwagi na kompleksowość ujęcia zagadnień na badanym ob
szarze, a więc metoda ta jest znacznie tańsza.
Materiały fotogrametryczne — źródło informacji o terenie

Interpretując zdjęcia lotnicze, wykonane do sporządzania
map sytuacyjno-wysokościowych na materiałach światłoczu
łych, można ustalić:
— dawne przepływy rzek, ich formy rozwoju i akumu
lacji;
— procesy abrazyjne i wydmowe;
— morfologię i dynamikę podwodnych form akumula
cyjnych Bałtyku południowego;
— hydrografię w gospodarce wodnej i wykonać projekty
wodno-melioracyjne ;
Informatyka geodezyjna w planowaniu przestrzennym
a ponadto:
— planowano sztuczne zbiorniki wodne;
Prócz informacji ujętych graficznie (mapy), potrzebnych
— wyznaczać zasięg podtopień i przecieków przez wały
w planowaniu przestrzennym należy w szerszym zakresie
ochronne oraz stan zasięgu powodzi, a także określać zapasy
wykorzystywać przetwarzanie informacji z zastosowaniem
i obliczać ilość drewna w lasach wraz z taksacją drzewosta
elektronicznej techniki obliczeniowej oraz informatykę da
nu.
nych statystycznych i inne informacje uzyskiwane metoda
Prócz oryginalnych zdjęć lotniczych i naziemnych do in
mi niegeodezyjnymi.
terpretacji można wykorzystać również fotomapy, uzupełnio
Do potrzeb planowania krajowego przetwarzanie zgenerane dodatkową treścią, nanoszoną na ortofotomapy, wykona
Iizowanych zbiorów informacji kartograficznych i staty
ne w skalach od 1: 40 000 do 1: 500 w sekcjach, zależnie od
stycznych należy wykonywać (zorganizować) w Centrum
potrzeb. Ortofotomapy można sporządzać na: papierze foto
Informatycznym Geodezji i Kartografii w Warszawie.
graficznym, błonie filmowej, materiałach dwuazowych bezDo potrzeb planowania makroregionów, wojewódzkiego
rastrowych i rastrowych. Spełniają one wymagania taniej
i miejscowego (miast i gmin), przetwarzanie informacji kar
reprodukcji i udostępnienia.
tograficznych i statystycznych należy zorganizować w powo
Od 1971 roku w fotointerpretacji zastosowano techniki
łanych do tego celu ośrodkach dokumentacji geodezyjnospecjalne — fotografię w podczerwieni, fotografię Wielospekkartograficznej
okręgowych przedsiębiorstw geodezyjnotralną i termowizję. Pozwoliły one na wykonanie:
kartograficznych, i tak:
— inwentaryzacji zagrożenia roślinności spowodowanego
— w pierwszej kolejności w ośmiu makroregionach;
wpływem dwutlenku siarki;
— następnie w poszczególnych województwach kraju.
— obrazu wielkości uszkodzeń drzewostanu przez szkod
Do zbierania i przekazywania danych do ośrodków doku
mentacji geodezyjno-kartograficznej są zobowiązane wszyst-y niki;
— map przedstawiających zasięg dymów emitowanych
kie jednostki wykonawstwa geodezyjnego i komórki geode
przez elektrownie i inne zakłady przemysłowe;
tów miejskich, dzielnicowych i gminnych.
— przedstawienie zanieczyszczeń termalnych (zasięg) nie
Takiej organizacji sprzyja wprowadzany obecnie podsy
których rzek i zbiorników wodnych;
stem informatyczny — Ewidencja gruntów i inne będące
— analizy struktury upraw i zasiewów.
w opracowaniu. Celowe jest utworzenie kompleksowego
Mapy tematyczne oparte na interpretacji zdjęć lotniczych
państwowego systemu informatycznego TEREN. Takie ko
mogą służyć do planowania przestrzennego w skali woje
rzystanie ze zintegrowanej informacji geodezyjno-kartogra
wódzkiej i miejscowej.
ficznej, wzbogaconej danymi statystycznymi dostarczanymi
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W działalności zmierzającej do planowego zagospodaro
wania środowiska geograficznego pod kątem potrzeb czło
wieka niezmiernie istotne są informacje dotyczące zasad
przestrzennego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki.
Realizacja tych zasad, określona w planie przestrzennego
zagospodarowania kraju, wymaga między innymi znajomości
sposobów gospodarowania zasobami środowiska geograficz
nego oraz jego użytkowania.
Przez wiele lat jednym z podstawowych źródeł informa
cji zarówno o charakterze analitycznym, jak i zagregowa
nym, służącym potrzebom planowania na różnych szcze
blach, była mapa. Pozostanie ona w dalszym ciągu jednym
z poważnych źródeł informacji, zwłaszcza syntetycznych,
natomiast jej rolę jako źródła danych analitycznych coraz
częściej będą przejmowały zdjęcia lotnicze i satelitarne.
Do wielu różnego rodzaju studiów przestrzennych foto
grafia lotnicza i satelitarna może dostarczyć szeregu da
nych wejściowych — nie przetworzonych. W licznych zaś
wypadkach teledetekcja może przetworzyć gromadzone in
formacje w celu pełniejszej charakterystyki lub zestawie
nia obrazów syntetycznych uwzlgędniających zarówno in
formacje zdobyte metodą bezkontaktową, jak i inne dane
o analizowanych obiektach czy zjawiskach, otrzymane tra
dycyjnymi metodami badawczymi.
Najprostszą techniką teledetekcji jest fotografia panchromatyczna. Na zdjęciach lotniczych wykonywanych tą tech
niką odfotografowują się w zasadzie wszystkie obiekty
znajdujące się na powierzchni Ziemi. Nic też dziwnego, że
właśnie tą techniką posługuje się dziś fotogrametria db spo
rządzania różnoskalowych map topograficznych. Zdjęcia
Panchromatyczne znalazły zastosowanie w badaniach nie
mal wszystkich elementów środowiska geograficznego. Ze
zdjęć odczytuje się budowę geologiczną terenu, odtwarza
historię rozwoju rzek, oblicza zasoby wody w rzekach i
zbiornikach, objętość drewna w lasach, a nawet pogłowie
zwierząt hodowlanych i dziko żyjących, szacuje wielkość
zbiorów upraw rolnych itp.
Ta technika nie pozwala jednak na wyróżnienie wszyst
kich Odfotografowanych obiektów. W celu zwiększenia zdol
ności ich wyróżniania na zdjęciach, jak i wzbogacenia zaso
bu informacji o badanym terenie stosuje się w fotografii
lotniczej czarno-białą i barwną fotografię w podczerwieni,
fotografię wielospektralną oraz obrazy termalne i rada
rowe.
Wprawdzie w naszym kraju specjalne techniki fotografii
lotniczej pozwalają rozszerzyć zakres możliwych do zdoby
cia informacji o środowisku geograficznym.
Analiza informacji zawartych w treści zdjęć i obrazów
lotniczych pozwala określić zarówno stan środowiska geo
graficznego, jak i zmiany zachodzące przede wszystkim w
litosferze, hydrosferze, biosferze i troposferze. Zakres tema
tyczny tej analizy jest bardzo szeroki. Przykładowo można
tu wymienić niektóre informacje możliwe do osiągnięcia
flrogą teledetekcji.
Badania litosfery:
— ustalanie zmian form terenowych pochodzenia natural
nego i antropogenicznego, wynikłych z przemieszczania mas
ziemnych, powstawania zwałowisk odpadów przemysłowych
i komunalnych, wykopów, nasypów, z uwzględnieniem pro
cesów erozji wodnej i powietrznej, które w związku z tym
zachodzą;
— ustalanie sposobów użytkowania terenu;
— ustalanie miejsc występowania deformacji ciągłych i
nieciągłych powstałych pod wpływem eksploatacji
czej ;

— ustalanie sposobów użytkowania gleby; określanie za
sięgu terenów użytkowanych rolniczo z rozdzieleniem na
grunty orne, użytki zielone, sady, lasy, zadrzewienia śród
polne i obszary bezglebowe.
Badania hydrosfery:
— ustalanie miejsc spływu i retencji wód powierzchnio
wych, w tym również przebiegu linii brzegowych podczas
stanów powodziowych, badanie skuteczności działania wod
nych systemów regulacyjnych, badanie przebiegu procesów
sedymentacyjnych itp.;
— ustalanie Iini wododziałów i zlewni;
— ustalanie obszarów nadmiernie mokrych i nadmiernie
suchych, określanie miejsc i zasięgów podsiąkań;
— ustalanie zmian poziomu wód gruntowych i głębino
wych, określanie zasięgów lejów depresyjnych;
— ustalanie zasięgów niektórych zanieczyszczeń wód po
wierzchniowych, zwłaszcza substancjami oleistymi, a częś
ciowo zawiesinami oraz kontrola skuteczności działania oCzyszczalni ścieków;
— określanie rozkładu temperatury
powierzchni wód
podgrzanych, zrzucanych do zbiorników wodnych przez elek
trownie cieplne.
Badania biosfery.
— określanie składu gatunkowego drzewostanu w la
sach;
— określanie stanu zdrowotnego lasów ze wskazaniem ak
tualnych uszkodzeń fitocenozy;
— ustalanie zmian ilościowych i jakościowych w leśnych
zbiorowiskach roślinnych, które zachodzą pod wpływem
szkodliwego oddziaływania pyłów i gazów emitowanych
przez zakłady przemysłowe, pod wpływem działania spalin
silników pojazdów mechanicznych wzdłuż intensywnie eks
ploatowanych szos, pod wpływem zmiany poziomu wód
gruntowych lub pod wpływem zmiany warunków klima
tycznych albo zmiany sposobu użytkowania tych zbioro
wisk;
— ustalanie struktury zasiewów oraz stopnia dojrzałości
zbóż.
Badania troposfery:
— ustalanie granic rozprzestrzeniania się części widzial
nej pyłów emitowanych przez zakłady przemysłowe;
— ustalanie granic rozprzestrzeniania się gazów emito
wanych przez zakłady przemysłowe w stężeniu szkodliwym
dla roślinności;
— ustalanie obszarów występowania mgieł radiacyjnych
oraz inwersji termicznej.
Informacje zdobywane różnymi technikami fotografii lot
niczej, opracowane metodami fotogrametrycznymi i fotointerpretacyjnymi, po uzupełnieniu informacjami pochodzą
cymi z innych źródeł powinny być przedstawione w postaci
map Zagadnieniowych stanowiących analityczny material
do potrzeb planowania przestrzennego.
Od wielu lat zdjęcia wykonywane z pokładu samolotu
wykorzystuje się do inwentaryzacji i identyfikacji jedno
stek homogenicznych, które, dzięki charakterystycznej tek
sturze obrazu i dużej jednorodności tonalnej, są wyjątkowo
łatwo wyróżnialne na zdjęciach. Okazało się, że jednostki
te, zwane w literaturze amerykańskiej, za McPhailem,
fotomorficznymi, odpowiadają jednostkom geologicznym,
roślinnym, glebowym, a także fizjograficznym [5],
Z punktu widzenia planowania przestrzeń geograficzną
należy traktować jako określoną, spójną »!ość złożoną z
części, to jest obszarów kolejno coraz niższych szczebli [4]
Teledetekcja może dostarczyć wielu informacji o tej prze
strzeni z dokładnością przewidzianą w kolejnych etapach
planowania.
Dla szczebla najniższego — planowania miejscowego —
najwięcej informacji o środowisku geograficznym mogą do
starczyć zdjęcia wykonane ze stosunkowo niedużych wyso
kości, rzędu 2000—⅛000 m. Otrzymany na podstawie takich
zdjęć plastyczny model terenu zezwala planiście stosunko
wo łatwo zidentyfikować poszczególne obiekty i zjawiska,
a także prześledzić związki pomiędzy poszczególnymi ele
mentami środowiska.
W wypadku planowania regionalnego aktualny obraz te
renu zapewnią zdjęcia lotnicze wykonywane z dużych wy
sokości, umożliwiające osiągnięcie poziomej skali modelu
rzędu 100 000—150 000.
Do celów planowania krajowego wielu informacji o środo
wisku geograficznym mogą dostarczyć zdjęcia wykonywane
z wysokości orbitalnych. Skala takich zdjęć zawiera się
najczęściej w granicach 1: 200 000 do 1:1 000 000.
Zarówno zdjęcia lotnicze, jak i satelitarne są wykonywa
ne w postaci pojedynczych kadrów, obejmujących frag
ment terenu ograniczony parametrami technicznymi. Zatem
spełniając postulaty Leszczyckiego odnośnie do za
sad planowania [4], należy dążyć do wykorzystywania nie
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pojedynczych zdjęć, lecz zespołów zestawionych w postaci
fotoszkiców i fotomap. Umożliwi to uchwycenie związków
funkcjonalno-przestrzennych panujących nie tylko na ana
lizowanym obszarze, aie także prześledzenie związków po
między danym obszarem a otaczającymi go terenami.
Omawiając cechy fotografii lotniczej i satelitarnej warto
zwrócić uwagę na ogromną ich przydatność w kontroli sta
nu środowiska. W tym wypadku szczególna rola przypada
zdjęciom barwnym wykonywanym w podczerwieni oraz ob
razom termalnym. Także najprostsza technika fotograficzna
— Panchromatyczne zdjęcia czarno-białe — mogą dostar
czyć wielu interesujących informacji.
Zalety tych technik teledetekcyjnych chciałbym podkreś
lić na doświadczeniach Instytutu Geodezji i Kartografii, któ
ry wymienione techniki stosuje już od kilku lat z dużym
powodzeniem.
Zdjęcia lotnicze uzupełnione synchronicznymi zdjęciami
naziemnymi, wykonanymi w świetle spolaryzowanym, po
zwoliły wyznaczyć zasięgi rozchodzenia się smug zanieczy
szczeń emitowanych w różnych warunkach atmosferycznych
przez wielkie elektrownie cieplne. Utworzenie na podsta
wie takich zdjęć trójwymiarowego modelu pióropusza dymu
pozwoliło na określenie stężenia zanieczyszczeń w jednostce
objętości w dowolnym punkcie smugi. Zdjęcia lotnicze umo
żliwiły w tym wypadku określenie zasięgu oddziaływania
zakładów przemysłowych na otoczenie.
Podobnym przykładem jest określenie zasięgu emisji za
kładów Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W tym wy
padku wyznaczenia dokonano na podstawie zdjęcia sateli
tarnego obejmującego obszar około 34 000 km2. Pozwoliło
to zaobserwować także kierunki rozchodzenia się zanieczy
szczeń emitowanych z zakładów Ostrawsko-Karwmskiego
Zagłębia Przemysłowego. Dotychczasowe obserwacje wyka
zują, że dymy z tego Zagłębia spływają doliną górnej Odry
na tereny Polski, a natężenie zanieczyszczenia powietrza
w tej części doliny Odry jest znacznie większe niż na ob
szarze GOP. Od 1978 roku przewiduje się ciągłe badanie
rozkładu wiatrów i układu smug zanieczyszczeń na tym ob
szarze Polski, a także w rejonach granicznych.
Obserwacja widzialnej części zanieczyszczeń emitowanych
z zakładów przemysłowych ogranicza się z reguły do nie
wielkiego odcinka, rzędu kilku lub kilkunastu kilometrów.
Tymczasem wiadomo, że zasięg szkodliwego oddziaływania
emisji jest większy, gdyż gazy pozbawione zawiesiny czą
stek stałych, zwłaszcza związki siarki niewidoczne dla oka
ludzkiego ani w fotografii lotniczej, rozchodzą się znacz
nie szerzej. Obecne zdobycze teledetekcji nie pozwalają
rejestrować tego zasięgu, ale w niektórych wypadkach mo
żna wyznaczyć zasięg oddziaływania zakładu przemysło
wego na środowisko drogą pośrednią — przez badanie sta
nu roślinności. Jest już faktem powszechnie znanym, że
niektóre gatunki roślin, zwłaszcza drzewa sosnowe i świer
kowe, pozostające pod wpływem oddziaływania zakładów
przemysłowych tracą swój wigor i w końcowym wypadku
zamierają. Stopniowe obniżanie się siły witalnej tych drzew
wyraża się spadkiem chlorofilu, który w specyficzny sposób
reaguje na promieniowanie podczerwone emitowane przez
słońce. Różnice zawartości chlorofilu w roślinach są reje
strowane na filmach barwnych uczulonych na podczerwień
niewidzialną dla oka ludzkiego. Zmiana stanu witalnego
drzew wyraża Ą na takim zdjęciu zmianą zabarwienia ob
razu ich koron. Znając zależność między stanem biologicz
nym drzewa a barwą jego obrazu na zdjęciu Spektrostrefowym, można wnioskować z dużą wiarygodnością o ich zdro
wotności oraz wydzielać strefy uszkodzeń drzewostanów.
Pozwala to określić zasięg szkodliwego oddziaływania za
kładu przemysłowego na środowisko.
W identyczny sposób wyraża się zmiana stanu zdrowot
nego drzew nawiedzonych przez szkodniki owadzie. Sto
sując wspomniany już film, można wnioskować o stopniu
uszkodzenia systemu asymilacyjnego drzew, a tym samym
o potrzebie podjęcia przeciwdziałania gradacjom. Na pod
stawie obrazu tych drzew można wnioskować o możliwoś
ciach Samoodbudowy drzewostanu czy o potrzebie częścio
wej lub pełnej rekultywacji.
Wiarygodność wyników otrzymanych w toku interpreta
cji barwnych zdjęć w podczerwieni jest wyjątkowo wyso
ka, natomiast szybkość otrzymania informacji o wystąpie
niu zjawiska oraz jego aktualnych rozmiarach jest niepo
równywalna z szybkością dostarczenia informacji zbiera
nych metodami tradycyjnymi.
Warto również podkreślić, że technika ta w ogromnym
stopniu eliminuje konieczność prowadzenia obserwacji tere
nowych, co ma niebagatelne znaczenie.
Dotychczasowe wyniki uzyskane w Instytucie Geodezji
i Kartografii, a także opinie użytkowników — leśników
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w pełni potwierdzają korzyści stosowania tej techniki tele
detekcji w badaniach sanitarnego stanu drzewostanów.
Opierając się na nie nadzorowanej klasyfikacji kompu
terowej obrazów satelitarnych, przeprowadzono klasyfika
cję drzewostanów w Puszczy Świętokrzyskiej, uzyskując
wyniki zbieżne z inwentaryzacją terenową.
Kolejną techniką teledetekcji powszechnie wykorzysty
waną w naszym kraju do kontroli stanu środowiska wod
nego są lotnicze obrazy termalne. Ta technika pozwala
bezkontaktowo mierzyć temperaturę badanych obiektów
z dokładnością rzędu ± 0,2oC oraz opracowywać na tej pod
stawie mapy temperaturowe badanych obiektów czy zja
wisk.
Od kilku lat lotnicze obrazy termalne służą do kontroli
wpływu elektrowni cieplnych o otwartym obiegu chłodze
nia na odbiorniki ciepła odpadowego. Na podstawie tych
obrazów określa się zasięg i wielkość zmian termiki wody
w odbiornikach. Na uwagę zasługuje, że pomiary tempe
ratury wody są wykonywane w czasie nieporównywalnie
krótszym niż metodami tradycyjnymi, dokładność pomia
rów nie ustępuje pomiarom kontaktowym, natomiast szcze
gółowość obserwacji znacznie przewyższa dotychczasowe
metody badawcze.
W Polsce przeprowadzono już kilka prac mających na
celu wykorzystanie zdjęć satelitarnych.
Obrazy satelitarne wykorzystywane są również do ba
dania zjawisk występujących w strefie brzegowej mórz
i oceanów. Stosunkowo łatwo można określić zasięg zanie
czyszczeń przemysłowych oraz procesy sedymentacyjne.
Z prac wykonanych w Polsce należy odnotować wyzna
czenie stref zróżnicowanej przezroczystości wód Zalewu
Szczecińskiego.
Na podstawie zdjęć satelitarnych można wyznaczyć tak
zwane fotelineamenty, które stanowią nie tylko bardzo
cenną informację w badaniach geologicznych, ale również
mają wpływ na wybór odpowiedniej lokalizacji zabudowy
wielkich obiektów przemysłowych i aglomeracji miejskich.
Zdjęcia satelitarne pozwalają na ogólną ocenę stosunków
hydrologicznych i hydrogeologicznych. W Polsce szereg
prac z tego zakresu wykonano w Zakładzie Interpretacji
Zdjęć Satelitarnych i Lotniczych Instytutu Geologicznego
w Warszawie.
Przeprowadzono również kilka prac związanych z zasto
sowaniem numerycznej metody interpretacji obrazów sate
litarnych. Jednym z przykładów jest opracowanie mapy
użytkowania ziemi w rejonie Warszawy, oparte na nume
rycznej interpretacji przeprowadzonej według systemu sto
sowanego w Purdue University West Lafayette, USA. Wy
nik opracowania stanowi barwna mapa, ilustrująca wystę
powanie poszczególnych rodzajów użytkowania terenu.
Jednym z ostatnich opracowań wykonanych przez Ośro
dek Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych
IGiK jest sporządzenie mapy termalnych warunków podło
ża południowej części Warszawy. Naloty termalne wyko
nano w różnych warunkach w celu uchwycenia zmian w
termice podłoża. Opracowaną mapę temperatur powierzch
niowych oraz mapę różnic temperatur przekazano do In
stytutu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Wydaje się, że opracowane mapy temperatur dostarczą wielu
cennych informacji planistom przestrzennym i będą po
mocne w podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych.
Dotychczasowe wyniki opracowań krajowych i zagra
nicznych potwierdzają celowość wykorzystania w plano
waniu przestrzennym informacji, których mogą dostarczyć
metody teledetekcji satelitarnej i lotniczej.
Wyposażenie OPOLiS w odpowiednią aparaturę do pozy
skiwania i przetwarzania danych satelitarnych i lotniczych
pozwoli na znacznie większe wykorzystanie zdjęć satelitar
nych i lotniczych w planowaniu przestrzennym i dostar
czanie okresowych opracowań tematycznych.
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Inż. HENRYK JĘDRZEJEWSKI

Rola i zadania geodezji w realizacji programu mieszkaniowego

t

Zapewnienie każdej rodzinie Samodzieinego mieszkania
o odpowiedniej wielkości i standardzie znajduje się od kilku
lat w centrum uwagi władz politycznych i gospodarczych
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Podstawowe cele i kierunki polityki mieszkaniowej wytyczył VI Zjazd PZPR.
Sprawy te skonkretyzowano w maju 1972 roku na V Plenum
Komitetu Centralnego. Uchwała Plenum w sposób szczegó
łowy wyznaczyła do wykonania do roku 1990 zadania, któ
rych celem jest wszechstronne zaspokojenie potrzeb miesz
kaniowych ludności. O wielkości tych zadań świadczy to,
że do ich zrealizowania należy wybudować w ciągu dwudzie
stu lat (1970—1990) ponad 7 min mieszkań. Mieszkania
zyskały rolę czynnika warunkującego przyspieszenie tem
pa wzrostu gospodarki narodowej i zdecydowanej poprawy
warunków życia społeczeństwa. Sejm PRL VI kadencji
uchwalił perspektywiczny program mieszkaniowy. Z progra
mu tego wynikają zadania dla resortów pionów gospodar
czych i podległych im jednostek organizacyjnych.
Znaczny udział w realizacji zadań programu mieszkanio
wego przypada do wykonania służbie geodezyjno-kartogra
ficznej. Opracowania geodezyjno-kartograficzne oraz geo
dezyjne czynności inżynierskie są niezbędne do wykonania
poszczególnych etapów prac wynikających z programu. Bu
dowa osiedli mieszkaniowych wymaga zaplanowania odpo
wiednich układów przestrzennych zharmonizowanych z ist
niejącym środowiskiem naturalnym, ustalenia lokalizacji
urządzeń towarzyszących i ciągów komunikacyjnych, a więc
rozdysponowania terenu zgodnie z zasadami współczesnej
urbanistyki. Rązwiązywaniem wymienionych problemów zaj
mują się jednostki planowania przestrzennego. Do prawid
łowej działalności tych jednostek konieczne jest dostarcze
nie odpowiednich opracowań geodezyjno-kartograficznych.
Najbardziej przydatna do tych celów jest sekcyjna mapa
topograficzna. Opracowany i już zrealizowany program
przewiduje wykonanie sekcyjnej mapy topograficznej w
edycji cywilnej w pełnym zestawie skal 1 : 10 000, 1 : 25 000,
1: 50 000, 1 : 100 000 oraz 1: 200 00. Służba geodezyjno-kar
tograficzna dysponuje mapą topograficzną w skali 1:10 000,
opracowywanej obecnie w edycji cywilnej. Pełny zestaw skal
cywilnej mapy topograficznej obszaru Polski będzie wyko
nany do 1981 roku. W okresie przejściowym do czasu wy
produkowania pełnego zestawu skal mapy topograficznej
geodezja i kartografia udostępnią wykonywane sukcesyw
nie pojedyncze arkusze tej mapy, obrębowe mapy byłych
powiatów w skali 1 :25 000 oraz mapy administracyjne w
skalach 1 : 50 000, 1 : 100 000 i 1 : 300 000.
Dlatego planowanie inwestycji, a w tym również i in
westycji związanych z budownictwem mieszkaniowym musi
się odbywać z pełnym rozeznaniem jakości i przydatności
rolniczej gruntów. Realizacja programu wyżywienia naro
du zmusza bowiem do oszczędnej gospodarki terenami
i ochrony gruntów przydatnych rolniczo. Służba geodezyjna
dysponuje zbiorem informacji o przydatności rolniczej grun
tów w całym kraju, przebiegu granic konturów użytków
gruntowych i klas gleboznawczych, a także o ich powierzch
niach. Wszystkie dane znajdują się w prowadzonych przez
służbę geodezyjną operatach ewidencji gruntów i są udo
stępniane zainteresowanym jednostkom.
Do planowania szczegółowego, wykonywania planów re
alizacyjnych oraz projektów technicznych budownictwa mie
szkaniowego niezbędna jest Wielkoskalowa mapa Sytuacyjno-wysokościowa. Mapa ta, nazwana mapą zasadniczą, jest
sukcesywnie zakładana dla całego kraju. Skalę mapy za
sadniczej uzależniono od stopnia zainwestowania terenu.
Stosuje się następujące skale: 1: 500, 1: 1000, 1 : 2000 lub
1: 5000. W celu zapewnienia maksymalnej przydatności ma
py zasadniczej prezes Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii w marcu 1976 roku ustalił bardzo bogatą treść tej
mapy. Mapa zasadnicza zawiera całą sytuację naziemną,

granice stanu władania, podziemne uzbrojenie terenu oraz
jego rzeźbę. Mapę taką już wykonano dla około 548 000 ha.
Ponadto dla 16 016 000 ha istnieje mapa zasadnicza o nie
pełnej treści. Dla pozostałego terenu mapa zasadnicza jest
wykonywana sukcesywnie. Opracowany program przewi
duje, że do końca 1980 roku wszystkie miasta będą miały
mapę zasadniczą o pełnej treści. Natomiast dla pozostałych
terenów, a w szczególności dla terenów nie zainwestowa
nych i nie przewidzianych do zainwestowania, mapa zasad
nicza zostanie wykonana sukcesywnie do 1985 roku.
O przydatności mapy zasadniczej do celów projektowych
prócz treści decyduje również aktualność. Wykonane arku
sze mapy zasadniczej zgromadzono w ośrodkach dokumen
tacji prowadzonych przez przedsiębiorstwa geodezyjno-kar
tograficzne, gdzie podlegają stałej aktualizacji. Poważną
rolę w aktualizacji mapy odgrywają geodeci miejscy i gmin
ni działający w terenowych organach administracji pań
stwowej, przekazując do ośrodków dokumentacji informa
cje o zmianach zachodzących w zainwestowaniu terenu na
ich obszarze działania. Ośrodki dokumentacji udostępniają
wtórniki aktualnej mapy zasadniczej zainteresowanym jed
nostkom projektowym. Realizacja programu budownictwa
mieszkaniowego wymaga tu przygotowania pod względem
prawnym terenów przeznaczonych pod zabudowę. Z uwagi
na istniejącą w Polsce strukturę władania gruntami, przy
gotowanie terenów pod względem prawnym stanowi istotny
element rzutujący na cały proces inwestycyjny. Podstawową
sprawą jest rozeznanie co do stanu prawnego nieru
chomości przewidzianych do zabudowy. Dotyczy to oso
by właściciela (władającego) oraz przedmiotu władania,
czyli nieruchomości (działki), jej granic, kształtu i powierz
chni. Podstawowy zbiór informacji z tego zakresu jest
zawarty w założonej i prowadzonej przez służbę geodezyjną
ewidencji gruntów. Dane ewidencji gruntów są przedstawio
ne w formie graficznej (mapy) oraz w formie opisowej
(rejestry, zestawienia, skorowidze). Dokumentacja ewidencji
gruntów stanowi podstawę do działania prawnego związa
nego z przygotowaniem terenów pod budownictwo mieszka
niowe. Działanie służby geodezyjnej w tym zakresie dotyczy
dwu spraw:

1) postępowania administracyjnego;
2) wykonania technicznej dokumentacji geodezyjnej do
celów prawnych.
W zależności od rodzaju budownictwa mieszkaniowego,
różne są zadania, które wykonuje służba geodezyjna. Obok
budownictwa wysokiego, wielorodzinnego, będącego pod
stawową formą zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wzra
sta znaczenie budownictwa jednorodzinnego. W czerwcu
1976 roku Rada Ministrów podjęła uchwalę w sprawie
rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w
latach 1976—1930. Uchwała ta zobowiązała wojewodów i
prezydentów miast stopnia wojewódzkiego do udostępnie
nia ludności do roku 1980 500 000 działek budowlanych w
miastach i gminach. Zakłada się, że co czwarte mieszkanie
wybudowane w bieżącym pięcioleciu powinno mieścić się
w domkach jednorodzinnych. Koordynację rozwoju budow
nictwa jednorodzinnego powierzono wojewódzkim zarzą
dom (dyrekcjom) rozbudowy miast i osiedli wiejskich. Dzia
łające w ramach tych zarządów, wojewódzkie biura geo
dezji i kartografii koordynują sprawy geodezyjne związa
ne z przygotowaniem terenów pod budownictwo jednoro
dzinne. Zgodnie z ustawą z dnia 6 Iipca 1972 roku o tere
nach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o
podziale nieruchomości w miastach i osiedlach (Dz. U. nr 27,
poz. 192) oraz ustawą z dnia 31 stycznia 1961 roku o tere
nach budowlanych na obszarach wsi (jednolity tekst Dz
U. nr 27 z 1969 r., poz. 216) postępowanie administracyjno-prawne związane z przygotowaniem terenów pod budow
nictwo jednorodzinne prowadzą terenowe organa admini-
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stracji państwowej stopnia podstawowego. Działający w
tych organach geodeci wykonują geodezyjne czynności
administracyjne, do których należy:
1) udział w opracowaniu szczegółowych planów zagospo
darowania przestrzennego, polegający na udzielaniu kon
sultacji w zakresie istniejącej struktury władania, granic,
powierzchni i oznaczeń działek istniejących i projektowa
nych;
2) wykonywanie szkicowej geodezyjnej koncepcji podziału;
3) wykładanie geodezyjnego projektu podziału do wglą
du ludności oraz zbieranie wniosków i uwag, a także udzie
lanie wyjaśnień;
4) załatwianie wniosków i uwag dotyczących spraw geode
zyjnych;
5) wprowadzanie nowego stanu własności do ewidencji
gruntów;
6) wydawanie danych z ewidencji gruntów (wyrysy, wy
pisy) niezbędnych do zamknięcia starych i założenia no
wych ksiąg wieczystych.
Geodezyjne czynności techniczne związane z przygotowa
niem terenów pod budownictwo jednorodzinne wykonują
przedsiębiorstwa geodezyjno-kartograficzne oraz inne jed
nostki wykonawstwa geodezyjnego. Do czynności tych na
leży:
1) ustalenie istniejącego stanu własności na podstawie
ewidencji gruntów, badania ksiąg wieczystych, decyzji or
ganów administracji państwowej orzekających o własności
oraz innych dokumentów prawnych;
2) dokonanie rozgraniczenia działek na terenie projekto
wanym do podziału;
3) sporządzenie mapy stanu istniejącego;
4) opracowanie analityczne geodezyjnego projektu po
działu na podstawie szkicowej koncepcji oraz szczegółowe
go planu zagospodarowania przestrzennego;
5) wykonanie mapy nowego stanu własności;
6) wyniesienie projektu na grunt oraz utrwalenie znaka
mi geodezyjnymi;
7) sporządzenie dokumentacji potrzebnej do wprowadze
nia zmian do ewidencji gruntów.

niowe budownictwo wielorodzinne oraz ze sprzedażą lokali
w domach Wielomieszkaniowych. Do budownictwa wielo
rodzinnego tereny są pozyskiwane w zasadzie na podstawie
przepisów ustawy z dnia 12III 1958 r. o zasadach i trybie
wywłaszczania nieruchomości (jednolity tekst Dz. U. nr 10
z 1974 r., poz. 64). Dla uregulowania spraw prawnych zwią
zanych z pozyskaniem terenów pod budownictwo wieloro
dzinne jednostki wykonawstwa geodezyjnego wykonują te
same czynności co przy pozyskiwaniu terenów'pod budow
nictwo jednorodzinne Różnica dotyczy tylko formy doku
mentów geodezyjno-kartograficznych, otrzymanych w wy
niku tych prac (nie wykonuje się podziału na indywidual
ne działki budowlane). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia
23 IV 1964 r. — Kodeks Cywilny, wyodrębnienie prawa włas
ności lokalu w domu Wielomieszkaniowym jest uwarunko
wane wydzieleniem udziału we współwłasności (współużyt
kowaniu wieczystym) działki, na której wzniesiono dom
mieszkalny. Jeżeli działka gruntu, stanowiąca własność pań
stwa, ma większą powierzchnię niż tego wymaga korzy
stanie ze stojącego na niej domu lub jest zabudowana kil
koma domami Wielomieszkaniowymi, konieczny jest podział
geodezyjny. Służba geodezyjna dokonuje tych podziałów,
ujawnia nowy stan ewidencji gruntów oraz wydaje ze
zaktualizowanej ewidencji dokumenty (wyrysy, wypisy) nie
zbędne do prowadzenia postępowania prawnego związanego
ze sprzedażą lokali mieszkalnych osobom fizycznym.
Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe na
leży wcześniej przygotować pod względem technicznym,
uzbrajając je w podstawowe urządzenia podziemne, na
ziemne. Uzbrojenie terenu stanowi olbrzymiej wartości ma
jątek narodowy, gromadzony ciągle od kilkudziesięciu lat.
Niestety, informacje o lokalizacji i rodzajach przewodów nie
zawsze były, a nawet i teraz nie są jeszcze w 100% reje
strowane i wykazywane na odpowiednich mapach. Szcze
gólnie alarmująca jest sprawa zasypywania urządzeń pod
ziemnych przed inwentaryzacją geodezyjną. Odszukiwanie
i pomiar urządzeń zasypanych jest niezwykle trudne i pra
cochłonne. Brak rozeznania co do położenia przewodów pod
ziemnych jest przyczyną licznych kolizji i uszkodzeń tych
przewodów w czasie prac budowlanych, co przynosi straty
finansowe i opóźnienia w realizacji programu mieszkanio
Zgodnie -z powołanymi wyżej przepisami, budownictwo
wego. Wszyscy inwestorzy zakładający urządzenia uzbro
jednorodzinne powinno być w zasadzie realizowane na tere
jenia terenu powinni bezwzględnie przestrzegać obowiązu
nach kompleksowo wyznaczonych i podzielonych na dział
jących w tym zakresie przepisów i zlecać przedsiębiorstwom
ki normatywne. Jednakże przepisy dopuszczają również w
geodezyjno-kartograficznym wykonanie inwentaryzacji geo
sporadycznych wypadkach indywidualne porządkowanie te
dezyjnej przewodów przed zasypaniem. Obowiązek ten wy
renu (podział i zabudowa) na wniosek i koszt zainteresowa
nika z rozporządzenia ministra Gospodarki Terenowej i
nych stron. Dotyczy to tylko pojedynczych, częściowo za ,Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1976 r. w sprawie
budowanych działek plombowych, nie przewidzianych do
rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych
podziału z urzędu lub działek leżących na terenach gmin,
i czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
na których w ciągu najbliższych pięciu lat nie przewiduje
(Dz. U. nr 8, poz. 47). Służba geodezyjno-kartograficzna wy
się wyznaczenia i podziału terenów budowlanych. Dla za
konuje geodezyjną inwentaryzację uzbrojenia terenu i re
łatwienia tych spraw geodeci, działający w terenowych or
jestruje przebieg urządzeń uzbrojenia terenu na mapie za
ganach administracji państwowej, wykonują czynności ad
sadniczej. Utworzony w ten sposób zbiór informacji o uzbro
ministracyjne polegające na:
jeniu terenu jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji
prowadzonych przez przedsiębiorstwa geodezyjno-kartogra
1) ustalaniu istniejącego stanu własności na podstawie
ficzne. Zbiór ten jest ciągle aktualizowany. Udostępniane
ewidencji gruntów oraz przedłożonych przez strony doku
inwestorom i projektantom wtórniki mapy zasadniczej za
mentów prawnych;
wierają w treści położenie i przebieg poszczególnych urzą
2) uzyskiwaniu opinii właściwych organów ds. planowa
dzeń uzbrojenia terenu. O znaczeniu aktualnego zbioru in
nia przestrzennego, gospodarki komunalnej oraz gospodarki
formacji o uzbrojeniu terenu w realizacji programu miesz
ziemią co do celowości i możliwości dokonania podziału;
kaniowego nie trzeba nikogo przekonywać.
3) zatwierdzaniu projektów podziału wykonanych na ma
pach geodezyjnych;
W miarę zakładania nowych urządzeń uzbrojenia tere
4) wprowadzaniu nowego stanu własności do ewidencji
nu pod ziemią robi się coraz ciaśniej. Już obecnie koniecz
gruntów.
ne jest oszczędne gospodarowanie miejscem w pasach ulicz
nych, szczególnie w dużych i średnich miastach. Budując
Jednostki wykonawstwa geodezyjnego sporządzają — na
pojedyncze urządzenia podziemne, trzeba pamiętać, że w
wniosek i koszt zainteresowanych stron — mapy do celów
przyszłości będą jeszcze inne urządzenia, na które należy
prawnych, z podziałem nieruchomości.
rezerwować miejsce. Dlatego lokalizację urządzeń podziem
Dla przygotowania terenów pod budownictwo jednoro
nych należy ustalać na posiedzeniach zespołów uzgadniania
dzinne zasadnicze znaczenie ma zbiór danych zawartych
dokumentacji. W skład tych zespołów wchodzą przedsta
w ewidencji gruntów. Ewidencję gruntów założono dla ca
wiciele wszystkich branż odpowiedzialnych za uzbrojenie
łego kraju w latach 1955—1971. Obecnie służba geodezyjna
terenu oraz zainteresowanych służb technicznych i przed
przystępuje do modernizacji ewidencji gruntów przez wpro
stawicieli organów administracji państwowej. Powołanie ta
wadzenie podsystemu informatycznego. Zastosowanie tech
kich zespołów we wszystkich województwach zaleca pismo
niki informatycznej usprawni proces aktualizacji ewiden
ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
cji gruntów oraz zwiększy nieporównywalnie możność udo
Środowiska z dnia 17 września 1976 r. nr UAN-S-II-1/0-1/76.
stępnienia danych. Elektroniczną technikę obliczeniową
Zgodnie z tym pismem ZUD-y powinny zająć się całością
wprowadzono także do projektowania geodezyjnego oraz au * spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji technicznej
tomatycznego kreślenia map. Urządzenia kreślące, współ
uzbrojenia terenu. Z uwagi na prowadzenie zbioru infor
działające z maszyną cyfrową, na podstawie zbioru da
macji o położeniu i przebiegu urządzeń uzbrojenia terenu,
nych geodezyjnych wykonują automatycznie niektóre omó
minister AGTiOS zalecił powoływanie zespołów przy przed
wione wyżej mapy potrzebne do realizacji poszczególnych
siębiorstwach
geodezyjno-kartograficznych.
Dotychczas
etapów programu budownictwa mieszkaniowego.
ZUD-y powołano w 20 województwach.
Służba geodezyjno-kartograficzna wykonuje również za
Rozwój metod i instrumentów geodezyjnych powoduje,
dania związane z przygotowaniem terenów pod mieszka
że obecnie możliwe jest nie tylko przedstawianie na mapach
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„statycznej” treści, informującej o rozmieszczeniu trwałych
elementów uzbrojenia terenu, naturalnych szczegółów tere
nowych, rzeźbie terenu i o stanie władania, ale pomiary
dostarczają również informacji o charakterze dynamicznym,
niezwykle istotnych z punktu widzenia planowania, projek
towania, budowy i eksploatacji osiedli mieszkaniowych.
Dzięki zastosowaniu metod fotogrametrycznego obrazowa
nia stanu terenu i odpowiedniej interpretacji obrazów lot
niczych, można tworzyć mapy ilustrujące przydatność lub
nieprzydatność poszczególnych fragmentów terenu do celów
siedliskowych z punktu widzenia warunków zdrowotności.
Wynika to z możliwości zdalnego rozpoznania szeregu zja
wisk związanych z niekorzystnym oddziaływaniem zakła
dów przemysłowych lub z naturalnymi cechami mikroklimatycznymi. Można więc wykrywać tymi metodami sposób
i zasięg zadymienia i zapylenia terenu, rozkład temperatur
powierzchni terenu, stopień degradacji roślinności itp. Tego
rodzaju badania przyczyniły się do wprowadzenia istotnych
korekt co do lokalizacji osiedli mieszkaniowych w rejonie
Huty Katowice.
Inny rodzaj badań geodezyjnych, informujących o dyna
mice zjawisk, to geodezyjne pomiary przemieszczeń i od
kształceń terenu i obiektów budowlanych. Jak wiadomo,
coraz większe ograniczenia w zakresie zajmowania obsza
rów rolnych pod budownictwo, jak też inne względy, wy
magają budowania na terenach o słabym podłożu lub znaj
dujących się pod wpływem odkształceń wywołanych przez
eksploatację górniczą. Podstawowym warunkiem wznosze
nia i eksploatacji budynków na takich terenach jest okre
sowe kontrolowanie odkształceń terenu i budynków i do
konywanie na tej podstawie odpowiednich zabiegów pro
filaktycznych. Wyniki pomiarów odkształceń w istotny spo
sób mogą przyczynić się do poważnych oszczędności w za
kresie fundamentowania na słabym podłożu. Jeśli na przy
kład wyniki te nie potwierdzą niekorzystnych prognoz co
do zachowania się podłoża, to jest możliwe oszczędniejsze
fundamentowanie następnych budynków. Można powiedzieć,
że obecnie bez pomiarów odkształceń nie można uzyskać
prawidłowych informacji o stanie bezpieczeństwa znacznej
liczby budynków przemysłowych i mieszkalnych na tere
nie Górnego Śląska, LGOM, zagłębi energetycznych: Turów,
Konin, Bełchatów i na wielu innych obszarach objętych in
tensywną eksploatacją górniczą. Obszarów takich przybywa
coraz więcej i rola pomiarów przemieszczeń i odkształceń
nadal wzrasta.

Prócz wielu uprzednio omówionych zadań geodezji zwią
zanych z dostarczeniem dokumentów niezbędnych do opra
cowania planów urbanistycznych, projektów osiedli, do uzbrojenia terenu itp., pomiary geodezyjne mają również
poważne, choć często nie doceniane, znaczenie i wpływ na
utrzymanie wymaganych standardów jakościowych i na
osiąganie oszczędności przy montażu i eksploatacji budyn
ków. Jak wiadomo, warunkiem znacznego wzrostu tempa
budownictwa i oszczędności materiałów budowlanych było
ɪ jest maksymalne uprzemysłowienie procesów wytwór
czych. Wyraziło się ono w wytwarzaniu w fabrykach do
mów elementów prefabrykowanych o wysokim stopniu wy
kończenia, głównie wielkich płyt i węzłów sanitarnych,
przewożenia ich i montowania zamiast uprzednio stosowa
nego, tradycyjnego budowania z cegły. Uprzemysłowienie
budownictwa, dające niezwykle duże oszczędności czasu
i kosztów, wymaga jednocześnie zwiększenia dokładności
wytwarzania prefabrykatów i ich montowania. Wbrew po
czątkowym oczekiwaniom, wyniki wielu przeprowadzonych
badań wykazały niezbicie, że wymagania jakościowe w za
kresie dokładności montażu, zawarte w przepisach technicz
nych budownictwa, nie mogą być spełnione bez tak zwa
nej geodezyjnej obsługi montażu. Niespełnienie tych wyma
gań na skutek zaniechania geodezyjnej obsługi jest odczu
wane przez użytkowników mieszkań, w związku z trud
nościami z dopasowaniem mebli do krzywych ścian, zale
waniem mieszkań wodą przeciekającą przez szczeliny w ścia
nach lub spływającą z balkonów po nierównych podłogach.
Nie są to jednak największe straty wynikające z niespełniania standardów dokładnościowych, bowiem przekrocze
nie dopuszczalnych odchyłek montażu może mieć istotny
niekorzystny wpływ na obniżenie wytrzymałości konstruk
cji, zmniejszenie szczelności budynków, zwiększenie liczby
robót wykończeniowych oraz zwiększenie zużycia materia
łów budowlanych. Jaskrawym tego przykładem jest wielo
krotne stwierdzenie, że gdy nie ma geodezyjnej kontroli
wymiarów produkowanych prefabrykatów, to w miarę zu
żywania się form następuje ich nie kontrolowane odkształ
cenie; z form tych wychodzą wtedy prefabrykaty wielko
płytowe, których grubość jest większa od projektowanej

przeciętnie o 10 do 15o∕o. Latwo sobie uświadomić co to
oznacza w skali całego kraju pod względem zwiększonego
zużycia betonu.
Geodezyjna obsługa budowy dzieli się na dwie części:
1) kontrolę wymiarową produkowanych elementów pre
fabrykowanych i form do ich produkowania;
2) sukcesywną kontrolę zmontowanych fragmentów bu
dynków pod względem dokładności montażu, a także wy
tyczanie miejsc montażu prefabrykatów.
Kontrola wymiarowa prefabrykatów pozwala na uchwy
cenie w porę występowania nadmiernych odkształceń form
■i zapobiega wytwarzaniu krzywych prefabrykatów utrud
niających montaż i prefabrykatów zbyt grubych, powodu
jących zbędne straty materiałów. Trzeba wspomnieć, że ko
rzyści ze stosowania takiej kontroli o odpowiednio szero
kim zakresie nie dostrzeżono jeszcze w wielu wytwórniach
prefabrykatów. Doświadczenia współpracy z niektórymi wy
twórniami wyraźnie wskazują na potrzebę i możność bu
dowy znormalizowanych stanowisk kontroli wymiarowej,
wyposażonych w zestawy aparatury geodezyjnej do kontroli
kształtów i wymiarów. Pomiary kontrolne na takich sta
nowiskach można w znacznym stopniu zmechanizować lub
zautomatyzować, a ich wyniki dla przyspieszenia informacji
można przeliczać z wykorzystaniem ETO.
Znaczna część budynków mieszkalnych w Polsce, zwła
szcza w dużych osiedlach, jest montowana z wykorzysta
niem obsługi geodezyjnej. W budynkach tych z reguły osiąga
się dokładności montażu zgodne z obowiązującymi norma
tywami, co sprzyja spełnieniu wymagań wytrzymałościo
wych, zmniejszeniu liczby prac wykończeniowych, zwiększe
niu szczelności budynków i zmniejszeniu zużycia materia
łów, nieosiągalnego w tych budynkach, które są montowa
ne bez obsługi geodezyjnej. Należy podkreślać, że koszt
obsługi geodezyjnej montażu jest znikomo niski w porów
naniu z kosztem budowy i z pewnością wielokrotnie mniej
szy od efektów ekonomicznych, które można dzięki tej
obsłudze osiągnąć.
Prace z zakresu geodezyjnej obsługi montażu są prowa
dzone przez wyspecjalizowane pracownie okręgowych przed
siębiorstw geodezyjno-kartograficznych, zgrupowanych w
Zjednoczeniu „Geokart” — w pionie Głównego Urzędu Geo
dezji i Kartografii.
Biorąc pod uwagę efekty możliwe do uzyskania dzięki
geodezyjnej obsłudze montażu, sądzimy, że prace te powin
ny być włączone do procesu technologicznego wszystkich
wielokondygnacyjnych budynków w Polsce, podobnie jak
to ma miejsce w ZSRR i wielu innych krajach o wysoko
rozwiniętym budownictwie mieszkaniowym.

- Realizacja perspektywicznego programu rozwoju budow
nictwa mieszkaniowego wymaga dokonywania okresowych
ocen przez władze polityczne i gospodarcze. Oceny takiej
dokonano na VIII Plenum KC PZPR. Stwierdzono, że do
tychczasowa realizacja programu perspektywicznego prze
biega na ogół w sposób zadowalający. Uzyskane wyniki po
twierdziły realność i słuszność programu ustalonego na
V Plenum w 1972 roku. W szczególności stwierdzono, że:
— plan budownictwa mieszkaniowego w poprzednim pię
cioleciu zrealizowano z nadwyżką, oddając do użytku
1 125 000 mieszkań, to jest o 45 000 ponad plan;
— wskaźnik zagęszczenia (liczba osób przypadających na
1 izbę) poprawi; się z 1,37 w 1970 roku do 1,18 w 1976 r.;
— liczba oddanych mieszkań w przeliczeniu na 1000 za
wieranych małżeństw wzrosła z 894 w 1971 roku do 1190 w
1976 r.;
— wzrosła powierzchnia mieszkalna przypadająca na
1 osobę, a także zaznaczyła się poprawa standardu miesz
kaniowego i urbanistycznego.
Z satysfakcją można stwierdzić, że do uzyskania wymie
nionych wyników przyczyniła się również służba geodezyj
no-kartograficzna. Rola i zadania tej służby będą jednak
nadal wzrastały, a o ich rozmiarach świadczy to, że z po
ziomu 273 000 mieszkań zrealizowanych w 1976 roku należy
osiągnąć poziom blisko 360 000 mieszkań planowanych do
wybudowania w 1980 roku. Zadania te dotyczą tych dzie
dzin związanych z budownictwem mieszkaniowym, których
rozwój, zgodnie z decyzjami VIII Plenum, będzie szczegól
nie intensywny, a więc przygotowania terenów pod budow
nictwo wysokie i jednorodzinne, uzbrojenia tych terenów
w podstawowe urządzenia komunalne oraz obsługi inżynier
skiej budowli realizowanych metodami przemysłowymi.
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Rozwój rolnictwa i gospodarki żywnościowej w planowaniu przestrzennym obszarów wiejskich

Wprowadzenie

Obecny etap rozwoju społeczno-gospodarczego kraju
cechuje się ujawnianiem określonych zmian w strukturze
gospodarki narodowej, wyrażających się przede wszystkim
wzrostem ilości i zakresu wzajemnych powiązań i uwarun
kowań międzygałęziowych. Tworzą się nowe, złożone ukła
dy gospodarcze. Ukształtowane w poprzednim okresie pio
nowe systemy gospodarowania i zarządzania okazują się
niewystarczające i powstaje potrzeba integrowania działal
ności gospodarczej również w konkretnych systemach po
ziomych zarówno w makro- jak i w mikroskali.
Jednym z układów gospodarczych wyodrębniających się
ostatnio coraz wyraźniej w strukturze naszej gospodarki
narodowej jest kompleks gospodarki żywnościowej, obej
mujący społeczny proces wytwarzania żywności. Głównymi
członami tego kompleksu są oczywiście rolnictwo i prze
mysł spożywczy. W jego skład wchodzą jednak również
usługi produkcyjne na rzecz rolnictwa, transport oraz obrót
produktami rolniczymi i żywnościowymi, a także przemy
sły wytwarzające środki produkcji dla rolnictwa i przemy
słu spożywczego.
Kształtowanie się struktur wewnętrznych w kompleksie
gospodarki żywnościowej jest związane ściśle ze społeczno-ekonomiczną i techniczną rekonstrukcją rolnictwa, zaś
działanie w systemie tego kompleksu stanowi określony spo
sób realizacji polityki gospodarczej państwa.
Pojęcie kompleksu gospodarki żywnościowej poza zna
czeniem ekonomiczno-organizacyjnym ma również szczegól
nie zaakcentowany aspekt przestrzenny. Wynika to z prze
strzennego charakteru rolnictwa jako głównego członu tego
kompleksu i uzależnienia od warunków przyrodniczych śro
dowiska. Dlatego w omawianym systemie działania wyła
niają się wyraźnie struktury terytorialne grupujące cechy
właściwe kompleksowi gospodarki żywnościowej w ukła
dach determinujących zróżnicowanie w sposobie kierowa
nia ich rozwojem. Wyróżniające się w ten sposób jednostki
terytorialne można by określić jako przestrzenne kompleksy
gospodarki żywnościowej.
Kształtowanie się kompleksu gospodarki żywnościowej
jako struktury ekonomiczno-przestrzennej o nowoczesnych
założeniach napotyka szereg trudności wynikających ze
skomplikowanego układu warunków społeczno-ekonomicz
nych i organizacyjnych cechujących jego podstawowy
człon, jakim jest rolnictwo. Nakładają się tu na siebie pro
blemy wynikające ze struktury własnościowej i obszaro
wej oraz różnorodności form organizacyjnych i systemów
oddziaływania. W sferze produkcji rolnej działają trzy sek
tory — państwowy, spółdzielczy i indywidualny. Wszystkie
gospodarstwa uspołecznione gospodarują obecnie na około
4,2 min ha użytków rolnych, co stanowi około 22% ogółu
użytków rolnych w kraju. Reszta tych użytków, łącznie
z gruntami Państwowego Funduszu Ziemi, jest w posiada
niu lub użytkowaniu ponad 3 min gospodarstw indywidual
nych o średniej powierzchni około 5 ha (rozpiętość obszaru
od 0,50 ha do 20 ha, a nawet więcej). Areały gospodarstw
indywidualnych składają się często z wielu działek poło
żonych w znacznym rozproszeniu. To samo dotyczy rów
nież, chociaż w nieco innej skali, niektórych gospodarstw
uspołecznionych przejmujących sukcesywnie w zagospoda
rowanie nowe grunty pochodzące z gospodarstw indywi
dualnych przekazanych przez właścicieli na rzecz państwa
lub przejętych przez państwo z różnych tytułów.
Wielosektorowosc i zmienność struktury obszarowej wy-»
kazuje ogromne zróżnicowanie terytorialne i ulega stałym
przemianom, których tempo w ostatnich latach poważnie
wzrasta. Przemiany struktury agrarnej, o bardzo różnym
przebiegu na poszczególnych obszarach kraju, mają w za
sadzie jeden kierunek — koncentrację ziemi. Następuje ona
zarówno w Wielkoprzestrzennych państwowych lub spół
dzielczych przedsiębiorstvzach rolnych, jak i w ekonomicz
nie silnych, większych, przeważnie wyspecjalizowanych go

160

spodarstwach indywidualnych. Dynamicznie rozwijającą się
formą organizacyjną w rolnictwie są również ostatnie ze
społy rolników indywidualnych.
Charakterystycznym wskaźnikiem stopnia zróżnicowania
przemian w strukturze społeczno-ekonomicznej i organiza
cyjnej rolnictwa w poszczególnych rejonach kraju jest pro
centowy udział jednostek uspołecznionej gospodarki rolnej
w strukturze własnościowej użytków rolnych. W 14 woje
wództwach procent uspołecznienia użytków rolnych nie
przekracza obecnie 5%. Najniższy stopień uspołecznienia
jest w województwach: tarnowskim, rzeszowskim, siedle
ckim, lubelskim i kieleckim. Rejony o najwyższym stopniu
uspołecznienia użytków rolnych (50—70%) tworzy 7 woje
wództw: szczecińskie, koszalińskie, słupskie, elbląskie,
olsztyńskie, gorzowskie i zielonogórskie. W pozostałych wo
jewództwach udział jednostek uspołecznionej gospodarki
rolnej w strukturze własnościowej użytków rolnych jest
bardzo zróżnicowany i waha się w granicach od 5—50%. W
bieżącym pięcioleciu wzrost stopnia uspołecznienia gruntów
jest spodziewany we wszystkich województwach. Zgodnie
z przewidywaniami, powierzchnia uspołecznionych gospo
darstw rolnych wzrośnie o około 1,5 min ha kosztem obiek
tywnie malejącego zasobu gruntów będących w posiadaniu
ogółu gospodarstw indywidualnych. Zniknie całkowicie
grupa województw, w których stopień uspołecznienia nie
przekracza 5%. W województwach koszalińskim i szczeciń
skim udział użytków rolnych w posiadaniu gospodarstw
uspołecznionych przekroczy 70%. Grupa silnych ekonomicz
nie gospodarstw indywidualnych powinna powiększyć swój
obszar w kraju o około 0,5 min ha, poprawiając tym sa
mym wyraźnie niekorzystną ogólną strukturę obszarową
gospodarstw indywidualnych.
Tak silne zróżnicowanie form własnościowych i organi
zacyjnych, przy absolutnym braku stabilności układów, wy
nikających w głównej mierze z sytuacji demograficznej
i ekonomicznej, wywołuje odmienne na różnych terenach
trudności w zakresie tworzenia koncepcji rozwoju gospo
darczego i przestrzennego kompleksów gospodarki żywno
ściowej, a zatem inne potrzeby w zakresie rodzaju inwe
stycji gospodarczych i ich lokalizacji, budownictwa miesz
kaniowego i usługowego, kształtowania sieci dróg itp.
Z punktu widzenia generalnej strategii kierowania roz
wojem kompleksu gospodarki żywnościowej niezwykle
istotne znaczenie mają ustalone w rozporządzeniu Rady Mi
nistrów regiony intensywnego rozwoju rolnictwa, jako re
giony o szczególnej ochronie przyrodniczych warunków pro
dukcji rolniczej. W sytuacji, w której na skutek urbaniza
cji i uprzemysłowienia następuje stałe zmniejszanie po
wierzchni gruntów rolnych, stanowiących podstawowy i niepomnażalny środek produkcji w rolnictwie, ochrona obsza
rów najcenniejszych dla produkcji rolniczej jest sprawą za
sadniczą. Rejony intensywnego rozwoju rolnictwa cechują
szczególnie korzystne układy warunków przyrodniczych
i ekonomicznych predestynujące je do intensywnego roz
woju rolnictwa. Rozwój ten w sytuacji stabilnej, bez za
grożenia przejęciem ziemi na cele nierolnicze czy wystą
pieniem w środowisku szkodliwych zanieczyszczeń przemy
słowych, może osiągnąć wysoki poziom, zapewniający mak
symalne wykorzystanie najwartościowszych gruntów rol
nych, i stać się jednocześnie podstawowym czynnikiem
aktywizacji gospodarczej omawianych rejonów. Dlatego tak
istotne jest ograniczanie nierolniczych inwestycji na tych
obszarach oraz umiejętne sterowanie procesami rozwojowy
mi kompleksu gospodarki żywnościowej dla osiągnięcia
optymalnych efektów w dziedzinie, której obszary te prze
znaczono.
Przytoczone stwierdzenia prowadzą do sformułowania tezy
o konieczności nowego spojrzenia na sens i treść ujęć kon
cepcyjnych oraz decyzji zarówno w sferze planowania, jak
i realizacji zadań związanych bezpośrednio lub pośrednio
z rozwojem produkcji żywności, przy czym główną zasadą
powinna być kompleksowość rozwiązań, uwzględniająca
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ekonomiczną i społeczną złożoność omawianego układu go
spodarczego i zapewniająca względnie harnionijny jego roz
wój. Spojrzenie to powinno znaleźć odbicie przede wszyst
kim w planach rozwoju społeczno-gospodarczego oraz w
planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich stop
ni. Plany te stanowią jednocześnie wyraz gospodarczej kon
cepcji rozwojowej i narzędzie jej realizacji.
Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w planie krajowym
i w planach rozwoju makroregionów

Plan krajowy i plany makroregionów decydują o głów
nych układach strukturalnych w kompleksie gospodarki
żywnościowej. Ustalenia planów zawierają przede wszyst
kim główne proporcje i wzajemne powiązania dwu podsta
wowych członów tego kompleksu, a mianowicie rolnictwa
i przemysłu spożywczego. Przez wprowadzenie regionów
intensywnego rozwoju rolnictwa oraz rozmieszczenie głów
nych ogniw przemysłu spożywczego w nawiązaniu do infra
struktury technicznej wykazują szczególne funkcje nie
których terenów oraz możliwości pozostałych terenów w za
kresie produkcji żywności, a także ograniczenia rozwoju
kompleksu gospodarki żywnościowej, wynikające z zadań
dotyczących innych układów gospodarczych.
Analizy demograficzne przygotowane w skali tych pla
nów określają sytuację w zakresie zasobów siły roboczej
w rolnictwie oraz kierunek przemian w strukturze agrar
nej. Wnioski z analiz krajowych i ^makroregionalnych oraz
prognozy i wskazania z nich wynikające mają podstawowe
znaczenie w kierowaniu rozwojem kompleksu gospodarki
żywnościowej na obszarach województw i gmin.
Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w planach zagospoda
rowania przestrzennego województw

Plany zagospodarowania przestrzennego województw, spo
rządzane w ścisłym powiązaniu z planami społeczno-gospo
darczego rozwoju tych obszarów, w dziedzinie rolnictwa
i gospodarki żywnościowej mają do spełnienia następujące
zadania podstawowe:
— określenie miejsca rolnictwa i kompleksu gospodarki
żywnościowej w hierarchii funkcji gospodarczych woje
wództwa;
— szczegółowe ustalenie granic regionów intensywnego
rozwoju rolnictwa i zapewnienie ochrony środowiska w
tych regionach;
— określenie ograniczeń dla gospodarki żywnościowej, wy
nikających z rozwoju innych działów gospodarki narodo
wej;
— wydzielenie obszarów (zespołów gmin) cechujących się
określonymi istniejącymi i przewidywanymi czynnikami
przyrodniczymi, społeczno-ekonomicznymi i organizacyjny
mi, wyróżniającymi je spośród innych obszarów i integru
jącymi wewnętrznie, które można by określić jako prze
strzenne kompleksy gospodarki żywnościowej, oraz ustale
nie kierunku rozwoju tych obszarów;
— ustalenie kierunków kształtowania wiejskiej sieci osad
niczej w nawiązaniu do cech obszarów wydzielonych jako
przestrzenne kompleksy gospodarki żywnościowej.
Wymienione zadania można prawidłowo wykonać, opiera
jąc się na szeroko zakrojonych pracach studialnych z za
kresu rolnictwa i całego kompleksu gospodarki żywnościo
wej. Prace te powinny dotyczyć -przede wszystkim następu
jących dziedzin:
1) warunków przyrodniczych produkcji rolniczej, w tym:
gleb, klimatu i gospodarki wodnej w szerokim znaczeniu
tego pojęcia (ochrona wód, retencja duża i mała, regulacja
rzek, melioracje podstawowe i szczegółowe, urządzenia przeCiwerozyjne itp.) oraz struktury użytków gruntowych (la
sów, łąk, pastwisk, gruntów ornych, sadów itp.) wraz z po
trzebami i możliwościami zmian;
2) przemian w strukturze agrarnej na tle stosunków de
mograficznych na wsi, z wyraźnym określeniem rodzaju
przemian (rozwój gospodarstw uspołecznionych, polaryzacja
struktury obszarowej gospodarstw indywidualnych) i uwa
runkowań społecznych i ekonomicznych;
3) form organizacyjnych i kierunków produkcji rolniczej
w nawiązaniu do warunków przyrodniczych oraz struktury
agrarnej i sektorowej;
4) stanu istniejącego i programu rozwoju usług dla rol
nictwa, obejmujących usługi produkcyjne (mechanizacja,
ochrona roślin, weterynaria) oraz zaopatrzenie w środki pro
dukcji i zbyt produktów rolniczych;
5) wyposażenie rolnictwa i przemysłu spożywczego w
środki trwałe, w tym: budynki, maszyny i urządzenia, środ
ki transportu;

6) stanu istniejących powiązań rolnictwa z przemysłem
rolno-spożywczym i zamierzeń na przyszłość w tym zakre
sie;
7) stanu infrastruktury technicznej (dróg, linii energe
tycznych i telekomunikacyjnych, wodociągów itp.) mającej
podstawowe znaczenie w rozwoju rolnictwa i gospodarki
żywnościowej;
8) warunków życia i pracy ludności rolniczej w istnieją
cych układach osiedleńczych wraz ze wskazaniem kierunku
niezbędnych zmian w tej dziedzinie.
Znaczną część opracowanych obecnie planów rozwoju wo
jewództw cechuje niedostatecznie pogłębiona analiza wa
runków działania kompleksu gospodarki żywnościowej.
Składa się na to szereg przyczyn, przede wszystkim orga
nizacyjnych i kadrowych. Niemałą rolę odgrywa również
brak oficjalnie ustalonych i obowiązujących zasad bieżące
go współdziałania pomiędzy służbami planowania gospodar
czego i przestrzennego a jednostkami działającymi w dzie
dzinie gospodarki żywnościowej (rolnictwo, przemysł spo
żywczy, usługi itp.). Wobec dużej zmienności w przestrzeni
i czasie cała gospodarka żywnościowa, a w tym szczególnie
rolnictwo, nie poddaj^ się zastosowaniu rozwiązań modelo
wych i wymaga ciągłej aktualizacji analiz, wniosków
i ustaleń, w której niezbędny jest udział bezpośrednio dzia
łających podmiotów gospodarczych.
Szereg prac studialnych, dotyczących gospodarki żywno
ściowej i stanowiących material do koncepcji jej rozwoju
w planie województwa, powinno powstawać w jednostkach
zarządzania omawianego układu gospodarczego. Typowym
przykładem takiego opracowania jest tak zwany wojewódz
ki program gospodarki ziemią, obejmujący analizę i progno
zy przemian w strukturze agrarnej oraz ustalenia dotyczące
form organizacyjnych zagospodarowania gruntów rolnych,
a także rekultywacji i ochrony gleb przed erozją. Program
gospodarki ziemią, wraz z charakterystyką warunków przy
rodniczych, jest zasadniczą osnową koncepcji rozwojowych
rolnictwa na obszarze województwa. Wiązanie drogą kolej
nych przybliżeń — koncepcji rozwojowych rolnictwa z pro
gramem rozwoju przemysłu spożywczego, a następnie roz
woju sieci usług i osadnictwa, z uwzględnieniem ograniczeń
wynikających z rozwoju innych układów gospodarczych,
daje w rezultacie rozwiązanie problematyki gospodarki
żywnościowej w ramach województwa. Wynikają z niego
zasadnicze ustalenia dotyczące kierunku działania na po
szczególnych obszarach tworzących przestrzenne kompleksy
gospodarki żywnościowej, a tym samym również w poszcze
gólnych gminach. Programy gospodarki ziemią są materia
łem przygotowywanym przez jednostki rolnictwa w formie
graficznej i opisowej do potrzeb sterowania przemianami
struktury agrarnej i właściwym wykorzystaniem ziemi. Są
więc również do dyspozycji służby planowania gospodar
czego i przestrzennego. Z punktu widzenia planów rozwoju
przestrzennego województw programy te mają jednak okre
ślony mankament. Są sporządzane na okresy pięcioletnie
i nie obejmują horyzontu czasowego właściwego planem
perspektywicznym. Wynika to z trudnych do określenia na
poszczególnych obszarach warunków przemian w rolnictwie
w okresach dłuższych niż pięcioletnie.
Podejmowane ostatnio decyzje polityczne, ekonomiczne
i prawne, polegające na utrwalaniu zasady preferencji do
brego gospodarowania oraz koncentracji ziemi we wszyst
kich sektorach rolnictwa, pozwalają przypuszczać, że po
upływie pewnego czasu (1—2 lat), koniecznego do umocnie
nia rozwoju działań wprowadzających te decyzje w życie,
można będzie z dużą dozą prawdopodobieństwa określać
rodzaj i nasilenie przemian struktury agrarnej w okresach
perspektywicznych.
Poza programem gospodarki ziemią jest jeszcze w rolni
ctwie szereg innych opracowań mających aspekt prze
strzenny, które po odpowiednim przygotowaniu i skomple
towaniu mogą być bardzo przydatne do tworzenia koncep
cji rozwoju gospodarki żywnościowej w planie wojewódz
twa, a także przy jego kolejnych aktualizacjach. Dlatego
między innymi konieczne jest przyśpieszenie wspólnych
prac resortów administracji, gospodarki terenowej i ochrony
środowiska oraz rolnictwa nad opracowaniem merytorycz
nego i organizacyjnego systemu współdziałania służby pla
nowania przestrzennego i rolnictwa w dziedzinie tworzenia
koncepcji rozwojowych województw i gmin.
Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w planach zagospoda
rowania przestrzennego gmin

Plany zagospodarowania przestrzennego gmin są kolej
nym uszczegółowieniem wskazań planów nadrzędnych i jed
nocześnie najpoważniejszym ogniwem w systemie planów
rozwojowych gospodarki żywnościowej. Dotyczą one bowiem
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w szczegółach obszarów, na których bezpośrednio odbywają
się procesy produkcyjne i uwidoczniają przyczyny i skutki
wielorakich powiązań międzygalęziowych i międzysektorowych dotyczących kompleksu gospodarki żywnościowej.
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy jest równo
cześnie planem urządzenia terenów produkcji rolniczej oraz
ośrodków życia ludzi związanych pracą z tymi terenami.
Podstawowym zadaniem omawianego planu jest koordy
nacja zadań przestrzenno-organizacyjnych i inwestycyjnych
głównie w stosunku do rolnictwa. Dlatego koncepcje pla
nów zagospodarowania przestrzennego gmin powinny
uwzględniać w każdym wypadku warunki i czynniki do
opracowań przestrzennych związanych z użytkowaniem zie
mi i organizacją rolnictwa. Różne tego typu opracowania,
jak: gminne programy gospodarki ziemią (będące uszcze
gółowieniem programu wojewódzkiego), projekty scaleń
i wymian gruntów, projekty organizacji gospodarstw rol
nych, projekty melioracji, projekty ochrony gleb przed ero
zją itp. powinny być zintegrowane z ustaleniami planu za
gospodarowania przestrzennego.
Plan gminy powinien się wiązać również z planami za
gospodarowania przestrzennego gmin sąsiadujących, zgod
nie z koncepcją rozwojową przestrzennego kompleksu go
spodarki żywnościowej, do jakiego zostały zaliczone. Można
wyrazić pogląd, że od prawidłowego rozwiązania koncepcji
planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego reali
zacji zależy w głównej mierze sprawność działania mecha
nizmów organizacyjnych mających na celu rozwój rolni
ctwa i gospodarki żywnościowej. Dlatego, nie tracąc z oczu
podstaw generalnych, jakie powinny być zawarte w usta
leniach planów nadrzędnych, do planów gmin trzeba przy
wiązywać szczególną wagę.
Niezmiernie istotne z punktu widzenia efektywności dzia
łania planistycznego jest równoległe z opracowaniem pla
nów sporządzanie programów ich realizacji. Programy te
powinny uwzględniać potrzeby i warunki w zakresie moż
liwości wykonawczych, środków materiałowych i organiza
cji prac.
Na podkreślenie zasługuje organizacja wykonawstwa in
westycyjnego. Powinna ona polegać na maksymalnej kon
centracji sił i środków w celu szybkiego uzyskania efek
tów. Realizację planu (melioracje, mała retencja wód, zale
sienia i zadrzewienia, scalenia i wymiana gruntów, rekul
tywacja gruntów, urządzenia przeciwerozyjne, budowa dróg,
budownictwo gospodarcze, mieszkaniowe i usługowe itp.)
należy powierzać wyspecjalizowanym jednostkom projekto
wym i wykonawczym, uwzględniając — w miarę możno
ści — system generalnego realizatora inwestycji oraz nadzór
autorski.
Istniejąca obecnie wielotorowość działań w procesach pla
nowania i realizacji zagospodarowania przestrzennego obsza
rów wiejskich stwarza szereg trudności i zmniejsza efekty
tej działalności. Należałoby więc zastanowić się nad inną
jeszcze koncepcją, a mianowicie — czy słuszne jest utwo
rzenie na wzór innych krajów — jednorodnej instytucji
wyspecjalizowanej w planowaniu przestrzennym obszarów
wiejskich i gospodarczym urządzaniu terenów rolnych,
obejmującej również specjalistyczne jednostki wykonawcze.
Jesteśmy obecnie w początkowej fazie przygotowania pla
nów zagospodarowania przestrzennego gmin, zawierających
problematykę społeczno-gospodarczą i przestrzenną, opar
tych na ustaleniach planów województw. Bez względu na
przyszłe koncepcje organizacyjne, które mogą być przed
miotem najrozmaitszych dyskusji, w obecnym systemie na
leży maksymalnie zwiększyć sprawność współdziałania zain
teresowanej służby i podmiotów gospodarczych w procesie
powstawania planów. Szczególną uwagę należy przy tym
zwrócić na poziomą koordynację inwestycji gospodarczych
w rolnictwie i przemyśle (przetwórstwie) rolno-spożywczym.
Wnioski w tym zakresie, wynikłe przy opracowaniu pla
nów gmin, mogą i powinny posłużyć między innymi do
aktualizacji ustaleń planów wojewódzkich.

a czasami jest ucieczką od nieznanego tematu i nieustosunkowaniem się do podstawowych zagadnień, jakie powinien
uwzględniać plan zagospodarowania przestrzennego.
Jesteśmy dalecy od doskonałości. Wydaje się, że prócz
szeregu niedociągnięć organizacyjnych najpoważniejsza·prze
szkoda tkwi w niedostatecznej liczbie przygotowanej kadry
fachowej. Plany zagospodarowania przestrzennego, w któ
rych rolnictwo i gospodarka żywnościowa mają poważne
znaczenie, powinny opracowywać zespoły doświadczonych
specjalistów reprezentujących wszystkie dziedziny wiedzy
potrzebne do prawidłowego konstruowania planów. W skład
zespołów w większej liczbie niż dotychczas powinni wcho
dzić fachowcy z zakresu rolnictwa, leśnictwa, gospodarki
wodnej, melioracji, geodezji rolnej i leśnej, planowania
i architektury wsi, a także ekonomiści i socjologowie. Uzu
pełnienie lub przegrupowanie składu zespołów projektują
cych wiąże się z przygotowaniem różnych specjalistów do
pracy w zespołach, a tym samym z koniecznością rozwinię
cia sieci kursów i studiów podyplomowych z omawianego
zakresu. Konieczna jest również weryfikacja programów
niektórych kierunków stacjonarnych studiów wyższych w
celu wprowadzenia do nich elementów planowania prze
strzennego.
Wzmocnienie fachowe zespołów projektujących może
stworzyć podstawy do zastanowienia się nad słusznością
przyjętego dotychczas systemu planowania w odniesieniu do
obszarów wiejskich. Wiadomo, że z punktu widzenia ochro
ny środowiska i przyrodniczych warunków produkcji rol
niczej — kierowanie się układem administracyjnym jest
sztuczną przeszkodą w zastosowaniu wielu kompleksowych
rozwiązań. Czy nie należy zmienić dotychczasowego punktu
widzenia i przejść na przyrodniczo-gospodarcze kryteria
wyodrębniania podstawowych jednostek planistycznych w
przestrzennym planowaniu obszarów wiejskich (w Węgier
skiej Republice Ludowej taką jednostką jest obszar zlewni).
Rolnictwo, a zatem i gospodarka żywnościowa zyska na tym
znacznie. Stronę formalno-administracyjną można zawsze
rozwiązać, jeśli tylko idea okaże się słuszna.

*
Na zakończenie warto jeszcze podkreślić, że planowanie
przestrzenne jest ' tą dziedziną działalności gospodarczej,
która powinna najpełniej wyrażać sens polityki rolnej pań,stwa. Od wielu już lat polityka ta opiera się na trzech pod
stawowych, spójnych i wzajemnie uwarunkowanych zasa
dach, które określają drogę rozwoju naszego rolnictwa.
, Pierwszą z nich jest stały i dynamiczny wzrost produkcji
rolnej we wszystkich sektorach rolnictwa, a więc zarówno
w gospodarstwach uspołecznionych, jak i w żywotnych, roz
wojowych gospodarstwach indywidualnych, w których no
woczesne prowadzenie procesów wytwórczych przejawia się
w podejmowaniu specjalizacji produkcyjnej, trwałych
i wszechstronnych związkach kooperacyjnych z gospodarką
uspołecznioną, a także w coraz powszechniejszym wprowa
dzaniu różnych form zespołowego gospodarowania.
Drugą zasadą — prócz wzrostu produkcji rolnej i kon
centracji ziemi we wszystkich sektorach — jest sukcesywne
umacnianie oraz wszechstronne powiększanie potencjału
uspołecznionych gospodarstw rolnych, które w miarę ewo
lucyjnych przeobrażeń socjalistycznych struktury naszego
rolnictwa powinny szybko i efektywnie zagospodarować
znaczne obszary gruntów indywidualnych, wypadających
z przyczyn obiektywnych z intensywnej produkcji rolnej
i wymagających przejęcia przez państwo.
Trzecią zasadą, o szczególnie istotnym znaczeniu, jest
przyśpieszanie procesu zbliżania warunków pracy i życia
na wsi do poziomu, jaki jest udziałem ludzi pracujących
i mieszkających w miastach.
Plany zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające
przedstawione w wymienionych zasadach produkcyjne,
strukturalne i socjalne aspekty polityki rolnej, zapewnią
rozwój rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Podsumowanie i wnioski

Przedstawiony pogląd, dotyczący miejsca rolnictwa i go
spodarki żywnościowej w planach zagospodarowania prze
strzennego wszystkich stopni, jest wyrazem dążeń i pogla-τ
dów większości specjalistów związanych osobiście lub insty
tucjonalnie z rozwojem kompleksu gospodarki żywnościowej
lub jego członów. W wielu województwach ten system my
ślenia jest uznany i stosowany. Jednak są tereny, na któ
rych daje się zauważyć zupełne niezrozumienie sensu dzia
łania planistycznego w dziedzinie rozwoju rolnictwa i go
spodarki żywnościowej. Wyraża się to czasami w formie
przyjmowania ustaleń oderwanych od rzeczywistości gospo
darczej, mających charakter życzeń bez realnych podstaw,
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Pracowite dwa tygodnie

Przez ponad dwa tygodnie odbywał się w Warszawie
VI Krajowy Przegląd Planów Przestrzennego Rozwoju Wo
jewództw. Z tej okazji w Pałacu Kultury i Nauki zorgani
zowano szereg narad poświęconych między innymi plano
waniu przestrzennemu w rozwiązywaniu zagadnień miesz
kaniowych, w procesie kształtowania obszarów gmin jako
terenów produkcji żywności oraz przestrzennemu rozwojo
wi województw.
Imponująca wystawa ukazała rozwój planowania prze
strzennego w naszym kraju obecny jego system i organi
zację. Najciekawiej prezentowały się plany województw,
aglomeracji i miast, a także materiały geodezyjne i karto
graficzne, w tym zdjęcia lotnicze i satelitarne.
Tematykę Przeglądu rozszerzyło seminarium na temat
systemów informacyjnych do potrzeb planowania prze
strzennego oraz spotkanie zorganizowane przez Towarzy
stwo Urbanistów Polskich, na którym wiele miejsca w ży
wej dyskusji zajęły zagadnienia funkcjonowania planowa
nia przestrzennego w kraju. Wiele ciekawego materiału
przyniosło spotkanie Stowarzyszenia Architektów Polskich,
na którym z kolei mówiono o braku ładu przestrzennego
i estetyki w nowych zespołach mieszkaniowych, w zabudo
wie strefy podmiejskiej i terenów rekreacji.
Przegląd po raz pierwszy obejmował wszystkie rodzaje
planów, służące przestrzennemu rozwojowi województw.
Podstawą dyskusji były plany województw. Mają je już
wszystkie województwa. Stanowi to duże osiągnięcie
i świadczy o wysiłku ludzi związanych z planowaniem prze
strzennym. Oni to przecież w bardzo krótkim czasie, jaki
minął od reformy administracyjnej kraju, opracowali plany
dla nowych województw.

W ocenie opracowań przedstawionych na Przeglądzie sta
rano się odpowiedzieć na pytanie — w jaki sposób plany
zagospodarowania województw zapewniają realizację zało
żeń rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. W szczególno
ści chodziło o sposoby rozwiązania zagadnień mieszkanio
wych oraz zagospodarowania gmin jako obszarów produk
cji żywności. Plany zagospodarowania przestrzennego wo
jewództw powinny być powiązane z planami gospodarczy
mi, gdyż wtedy pomogą administracji terenowej w realiza
cji nałożonych na nią zadań. Są one przecież obrazem po
trzeb regionu, a równocześnie dają wskazówki dotyczące
ich zaspokojenia.
Otwarcie Przeglądu przez premiera Piotra Jaroszewi
cza jest świadectwem wagi, jaką najwyższe władze nasze
go kraju przywiązują do planów zagospodarowania prze
strzennego. Udział w tej imprezie wojewodów i pierwszych
sekretarzy komitetów wojewódzkich budzi nadzieję, że pla
ny zagospodarowania przestrzennego będą doskonalone
i realizowane.
Przegląd wykazał, że szczególnej troski wymaga między
innymi architektura wsi i małych miast. Potwierdził tezę,
że w pracach nad doskonaleniem planowania i gospodarki
przestrzennej prócz udziału administracji, gospodarki tere
nowej i ochrony środowiska (z geodezją i kartografią) po
winny brać udział także resorty rolnictwa, leśnictwa, gór
nictwa i komunikacji. Trzeba też szybko opracować szcze
gółowy program rewaloryzacji starej zabudowy pod kątem
jej porządkowania i modernizacji.
W czasie dyskusji zwracano uwagę na potrzebę warian
towania planów i aktualizację wielu przepisów prawnych,
zwłaszcza ustawy o planowaniu przestrzennym i przepisów
dotyczących lokalizacji inwestycji.
Plany tworzą wizję przyszłego kształtu Polski, dlatego
powinny być nie tylko wnikliwie opracowane, ale również
należycie wykorzystywane w codziennym działaniu przez
gospodarzy wszystkich regionów.
Tadeusz Belerski

Z ZYCIA ORGANIZACJI
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Plenarne Zebranie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SGP w Opolu
W styczniu 1978 roku odbyło się ple
narne Zebranie Zarządu Oddziału Wo
jewódzkiego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w Opolu, podczas którego do
konano podsumowania
działalności
Stowarzyszenia w 1977 roku i nakre
ślono kierunki działania w roku bie
żącym.
W uznaniu zasług w pracy zawodo
wej i społecznej wręczono Odznakę
Honorową „Zasłużonemu Opolszczyznie” kol. Ryszardowi Krzysztalowieżowi i Odznakę „Zasłużony Pra
cownik Rolnictwa” — kol. Władysła
wowi Popczykowi oraz Srebrną
Odznakę „Za Zasługi w Dziedzinie Geo
dezji i Kartografii” — kol. Ryszardowi
Krzysztalowiczowi.
Geodeci opolscy zorganizowali kurs
doskonalenia zawodowego dla kadry
kierowniczej i nadzorczej WBGiTR.
Ponadto po raz pierwszy zorganizowa
no na Opolszczyinie Dzień Geodety
oraz wycieczkę techniczną do Szczeci
na, której współorganizatorem był
ZOW SGP w Szczecinie. W czasie wy
cieczki uczestnicy zaznajomili się z no
woczesnym sprzętem fotogrametrycz

nym, z pracami wykonywanymi przez
Pracownię
Fotogrametryczną
przy
OPGK w Szczecinie oraz z obsługą
geodezyjną stoczni im. Warskiego.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich w
Opolu będzie realizowało program sto
warzyszeń naukowo-technicznych obej
mujący lata 1976—1981. ROW NOT po
wołała komitety naukowo-techniczne,
w skład których weszło 11 przedstawi
cieli Oddziału SGP w Opolu o wyso
kich kwalifikacjach zawodowych.
ZOW SGP podjął uchwałę dotyczącą
organizowania corocznych oddziało
wych konkursów jakości robót geode
zyjnych, w których będą oceniane pra1

ce wykonywane przez wszystkie jedno
stki geodezyjne na Opolszczyinie.
Najpoważniejszymi zadaniami w pro
gramie ZOW SGP w 1978 roku będzie
działalność szkoleniowa, udział środo
wiska geodezyjnego w VII Opolskich
Dniach Techniki, zorganizowanie Dnia
Geodety z udziałem kół zakładowych
SGP oraz udział w pracach związanych
z organizowaną przez Zarząd Główny
SGP Konferencją Naukowo-Technicz
na, która odbędzie się w IV kwartale
1978 roku w Opolu.
Zofia Kasperska
ZOW SGP — Opole

Członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej

jest obowiązkiem każdego geodety
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Dzień Geodety na Opolszczyznie
W dniu 8 października 1977 roku
geodeci opolscy zainaugurowali corocz
ne obchody Dnia Geodety w swoim re
gionie. Uroczystość odbyła się w gma
chu NOT-u, a do odświętnego jej cha
rakteru przyczyniła się obecność wi
cewojewody opolskiego — tow. Mie
czysława Moryto, sekretarza Rady
Oddziału Wojewódzkiego NOT — tow.
Ludomira Sznyrowskiego, prze
wodniczącego Zarządu Oddziału Woje
wódzkiego SGP w Katowicach — dra
inż. Mirosława Zakai przewodniczą
cego ZOW SGP we Wrocławiu — inż.
Jerzego Wojtkiewicza. Wicewo
jewoda Μ. Moryto w słowach peł
nych uznania dla pracy geodetów po
parł inicjatywę corocznych obchodów
Dnia Geodety na Opolszczyznie i wy
raził przekonanie, że w przyszłości zy
ska on sobie rangę ogólnokrajowego
święta geodetów, w czasie którego geo
deci całego kraju będą mieli okazję do
wykazania swoich osiągnięć dla rozwo
ju ojczyzny.

Z okazji Dnia Geodety wicewojewo
da wręczył odznaczenia przyznane w
uznaniu zasług w dziedzinie geodezji
na rzecz rozkwitu regionu opolskiego.
Odznakę Honorową „Zasłużonego Opolszczyźnie” otrzymał kol. Stefan Prze
włocki, Srebrną Odznakę „Zasłużo
ny dla Budownictwa i Przemysłu Ma
teriałów Budowlanjhihn — kol. Gerard
Szebesczyk.
Przewodniczący ZOW SGP, kol. Zdzi
sław Domagała, wręczył legityma
cje członkostwa zbiorowego przedsta
wicielom Biura Projektów Wodnych
Melioracji,
Pracowni
Geodezyjnej
,,Geoprojektn w Opolu i Biura Urzą
dzeń Lasów i Geodezji Leśnej w
Brzegu.
I
W czasie uroczystości czynna była
wystawa obrazująca prace geodezyjne
jednostek wykonawstwa geodezyjnego
na terenie Opolszczyzny.
Dr inż. Μ. Z a k przekazał zebranym
wrażenia z wyprawy polskiej delegacji

jachtem im. Μ. Zaruskiego na XV
Kongres FIG w Sztokholmie oraz
przedstawił film Kerna dotyczący
obsługi geodezyjnej przy budowie
autostrad.
Z okazji święta ZOW SGP zorgani
zował w dniach 8—9 X 1977 r. w Ośrod
ku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w
Pokrzywnej — Zlot Geodetów, którego
czynnym współorganizatorem było Ko
ło SGP w Prudniku. W czasie Zlotu
odbył się konkurs w zakresie minigeodezji. Pierwszą nagrodę zdobył prze
wodniczący ZOW SGP, kol. Z. Doma
gała.
Uwieńczeniem części relaksowej ob
chodów Dnia Geodety i Zlotu były raj
dy piesze na Kopę Biskupią i do Ża
biego Oka.

Zofia Kasperska
ZOW SGP w Opolu

Wyniki pracy geodetów I kartografów w 1977 roku
Ministerstwo Administracji, Gospo
darki Terenowej i Ochrony Środowi
ska w ocenie realizacji podstawowych
zadań planowych podaje, że przedsię
biorstwa
geodezyjno-kartograficzne
podległe Głównemu Urzędowi Geode
zji i Kartografii wykonały zadania pro
dukcji globalnej wartości 3232,7 min
zł, uzyskując przekroczenie planu o
6,0% i osiągając wskaźnik dynamiki w
stosunku do wykonania w 1976 roku,
wynoszący 115,1%. Zadania te wyko
nano przy zatrudnieniu 14 706 osób
(100,7% do zadań NPSG), wykorzystu
jąc fundusz płac w wysokości 1017,6
min zł (101,2% do zadań NPSG).
Przyrost wartości produkcji w sto
sunku do 1976 roku wyniósł 424 min
zł, z czego 360 min zł, to jest 84,9%,
uzyskano drogą wzrostu wydajności
pracy.
Tempo wzrostu wydajności pracy
znacznie wyprzedziło wzrost średnich
płac, w wyniku czego obniżono wskaź
nik opłacenia przyrostu produkcji fun
duszem płac (z 0,48 w roku 1976 do
0,42 w 1977 roku).
W Zjednoczeniu „Geokart” wszystkie
przedsiębiorstwa osiągnęły planowaną
wartość produkcji lub uzyskały nad
wyżkę. Planowane zadania rzeczowe
związane z realizacją podstawowych
prac geodezyjnych i kartograficznych
wykonano w następującym stopniu:
— modernizację podstawowych osnów
geodezyjnych w 101,6%;
— opracowanie map topograficznych
w 100,2%;
— wykonanie mapy zasadniczej w
101,0%.
W roku 1977 opracowano mapę za
sadniczą, stanowiącą podstawowy ma
teriał kartograficzny do potrzeb inwe
stycji budowlanych, rolnictwa i plano
wania przestrzennego na obszarze
970 000 ha. Zrealizowano, a w wielu
wypadkach przekroczono zadania pla
nowe obejmujące najpilniejsze prace
związane z realizacją planów zagospo
darowania przestrzennego, geodezyj
nym przygotowaniem terenów pod bu
downictwo mieszkaniowe oraz moder
nizacją ewidencji gruntów w miastach.
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Wykonano prace związane z obsługą
geodezyjną inwestycji, a szczególnie o
znaczeniu ogólnokrajowym (Huta Ka
towice, linia kolejowa hutniczo-siarko
wa, ZM Ursus, ZGE Bełchatów i inne).
Nie wszystkie zgłoszone potrzeby go
spodarcze są jednak zaspokojone. Do

tyczy to między innymi wykonania do
datkowych zadań związanych z opra
cowaniem map topograficznych i mapy
zasadniczej, zgłoszonych przez woje
wództwa: katowickie, wrocławskie,
legnickie, wałbrzyskie, krakowskie,
częstochowskie, lubelskie.

Geodeci - szachiści
V runda. Remisowa
partia w walce o
pierwsze i drugie
miejsce w turnieju
indywidualnym.
Przy pierwszej sza
chownicy od lewej:
kol. Stanislaw Goldyś i kol. Wojciech ·
Klwinski. W głębi
od lewej: kol. Ta
deusz Szmidt, czło
nek drużyny OPGK
w Rzeszowie — zdo
bywcy I miejsca w
klasyfikacji druży
nowej

W dniach 7—8 stycznia 1978 r. w Ka
zimierzu Dolnym odbył się pierwszy
Ogólnopolski Turniej Szachowy Okrę
gowych Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych o puchar przechod
ni dyrektora OPGK w Lublinie. Współ
organizatorem Turnieju był Zarząd
Oddziału SGP w ‘Lublinie.
Wybór Kazimierza na organizację
turnieju szachowego nie był przypad
kowy. To urocze
*nadwiślańskie
miasto,
zachwycające swoim nietypowym po
łożeniem, pięknem zabytkowej archi
tektury, malowniczym pejzażem i swoi
stą atmosferą, nadało imprezie dodat
kowego wyrazu.
Cechą imprezy jest dalsza integra
cja środowiska geodezyjnego, wymiana
doświadczeń zawodowych, poszerzenie

kontaktów i zawieranie nowych znajo
mości, a także popularyzacja sportu
szachowego — tej zaniedbanej i nie do
cenianej do niedawna dziedziny nasze
go życia. Turniej kazimierzowski prze
biegał we wspaniałej sportowej atmo
sferze, w duchu koleżeńskim i twór
czej wyobraźni.
W Turnieju udział wzięło 37 zawod
ników z OPGK w Bydgoszczy, IGiK w'
Warszawie, OPGK w Kielcach, OPGK
w Krakowie, KPG w Krakowie, OPGK
w Rzeszowie, OPGK w Szczecinie,
PPGK w Warszawie, OPGK I w Lub
linie, OPGK II w Lublinie.
Pierwsze miejsce i puchar przechod
ni na rok 1978 zdobyła drużyna OPGK
w Rzeszowie, uzyskując łącznie 116
punktów.

Drugie miejsce zdobyła drużyna I
OPGK w Lublinie, uzyskując 105 punk
tów.
Trzecie miejsce zajęła drużyna KPG
w Krakowie, uzyskując 88 punktów.
Wszystkie drużyny uczestniczące w
Turnieju otrzymały pamiątkowe dyp
lomy.
W klasyfikacji indywidualnej trzy
pierwsze miejsca nagrodzono puchara
mi, zaś miejsca od IV do X upominka-.
mi rzeczowymi i dyplomami uznania.
Otrzymali je koledzy: Wojciech K iw i ń s k i z OPGK w Lublinie, Stani
sław G o ł d y ś z OPGK w Kielcach,

Lucjan Jaglihski z OPGK w Lubli
nie, Władysław Kiczura z OPGK w
Rzeszowie, Roman Ostrowski z
IGiK w Warszawie, Józef Krasnodębski z OPGK w Lublinie, Tadeusz
Szmidt z OPGK w Rzeszowie, Jerzy
Matylewski z KPG w Krakowie,
Stanisław Styczyński z OPGK w
Szczecinie, Józef Bogdan z OPGK w
Rzeszowie.
Nagrodą książkową wyróżniono se
niora Turnieju — kol. Romana R o dk i e w i c z a. Ponadto wszyscy uczest
nicy Turnieju otrzymali pamiątkowe
plakietki i proporczyki.

Nagrody ufundowali: dyrektor na
czelny OPGK w Lublinie — mgr Je
rzy Grabarczyk, przewodniczący
Zarządu Oddziału SGP w Lublinie —
inż. Jan Zięba, przewodniczący Ra
dy Zakładowej przy OPGK w Lublinie
— mgr inż. Jerzy Osiak.
Z uwagi na atrakcyjność imprezy i
jej rolę w dalszej integracji środowiska
geodezyjnego, ustalono, że turnieje te
go typu wejdą na stałe do kalendarza
∣imprez organizowanych przez OPGK
w Lublinie.
*
Tadeusz Mielnik
Lublin

INFORMACJE Z GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII

■ 19 stycznia 1978 roku odbyło się po
siedzenie Kolegium Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii, na którym roz
patrzono informację o wykonaniu w
1977 roku przez przedsiębiorstwa zgru
powane w Zjednoczeniu Przedsię
biorstw Geodezyjno-Kartograficznych
„Geokart” — opracowań geodezyjnych
dla terenów przeznaczonych pod bu
downictwo jednorodzinne i zagrodowe.
Z informacji wynikało, że zadania w
tym zakresie zostały wykonane. W ro
ku 1977 przedsiębiorstwa geodezyjno-kartograficzne opracowały projekty
podziału terenów d przedstawiły je do
zatwierdzenia władzom administracyj
nym ogółem dla 15 800 działek budow
lanych (I etap prac) oraz wytyczyły i
zastabilizowały granice po zatwierdze
niu projektów podziału ogółem dla
30 200 działek budowlanych (II etap
prac).
W dyskusji zwrócono między innymi
uwagę na potrzebę przyspieszenia no
welizacji przepisów w zakresie przygo
towania terenów pod budownictwo
jednorodzinne i zagrodowe w kierunku
uproszczenia dokumentacji geodezyj
nej. Kolegium GUGiK przyjęło do wia
domości informację oraz zobowiązało
Zjednoczenie „Geokart” d Biuro Admi
nistracji Geodezyjnej do zweryfikowa
nia planu opracowań geodezyjnych dla
terenów pod budownictwo jednoro
dzinne na rok 1978.
Ponadto Kolegium rozpatrzyło i
wstępnie
zaakceptowało
wytyczne
określające zasady działania wojewódz
kich i rejonowych ośrodków dokumen
tacji geodezyjno-kartograficznej. Usta
lono, że wytyczne te zostaną przesiane
przedsiębiorstwom
geodezyjno-karto
graficznym po skorygowaniu niektó
rych postanowień.
■ Kolegium GUGiK, obradujące w
dniu 9 lutego 1978 r., rozpatrzyło i po
zytywnie oceniło sprawozdanie ze
współpracy naukowo-technicznej z za
granicą w 1977 roku. Ze sprawozdania
wynikało, że współpraca ta rozwija się
pomyślnie i zgodnie z Ukierunkowaniami wynikającymi z programów rozwo
ju geodezji i kartografii. W roku 1977
nastąpił znaczny wzrost kontaktów z
zagranicą, głównie w związku z pod
jęciem przez GUGiK zadań dotyczą
cych wykorzystania obrazów satelitar
nych i zdjęć lotniczych w zarządzaniu

gospodarką narodową. Kolegium przy
jęło do wiadomości sprawozdanie, za
lecając wprowadzenie uzupełnień do
przedstawionych wniosków.
Na posiedzeniu tym Kolegium przy
jęło również do akceptującej wiadomo
ści informację o wykonaniu w 1977 ro
ku zdjęć lotniczych do opracowań i
aktualizacji map o planie w tym za
kresie na rok 1978 i stanie przygoto
wań do jego realizacji. Zapoznało się
także z aktualnym stanem obsady sta
nowisk geodetów w urzędach gmin.

ficznej i organizacji transportu, a tak
że ocena bhp. Ponadto władzom woje
wództwa nowosądeckiego, reprezento
wanym przez wicewojewodę Edwarda
Ligęzę, przedstawiono pozytywne
wyniki operacji „Nowy Sącz 78”, do
tyczącej wykonania mapy zasadniczej
województwa.
Na posiedzeniu tym przedyskutowa
no także formy aktywizacji społecznej
i zawodowej młodzieży zatrudnionej w
przedsiębiorstwach geodezyjno-karto
graficznych.

■ Na posiedzeniu Kolegium GUGiK
■ Na posiedzeniu Kolegium GUGiK w
w dniu 16 lutego 1978 r. rozpatrzono
dniu
16 marca 1978 r. rozpatrzono i
ocenę realizacji Programu usprawnie
nia i przyspieszenia wykonania map przyjęto sprawozdania z działalności
topograficznych dla celów gospodar Centrum Informatycznego Geodezji i
Kartografii oraz Instytutu Geodezji i
czych w skalach 1 : 10 000 (1 : 5000),
1 : 25 000, 1 : 50 000 i 1 : 100 000. Kole Kartografii w 1977 roku. Kolegium po
zytywnie oceniło zarówno działalność
gium przyjmując do wiadomości tę
Centrum, jak i Instytutu, uznając, że
ocenę jednocześnie zaleciło Zjednocze
niu „Geokart” i Państwowemu Przed nastąpił w tym roku dalszy ich roz
wój oraz został osiągnięty poważny do
siębiorstwu Geodezyjno-Kartograficz
robek.
nemu, we współpracy z Biurem Kar
tografii, opracowanie ofensywnego pro
Ponadto Kolegium rozpatrzyło i
gramu realizacji w latach 1978—1980
przyjęło ocenę organizacji prac i reali
zadań wynikających z powyższego zacji zadań dotyczących Wykorzsytania
Programu, ze szczególnym zwróceniem obrazów satelitarnych Ziemi i zdjęć
uwagi na mapy w skali 1 : 10 000, któ
lotniczych w zarządzaniu gospodarką
re są pilnie potrzebne do opracowania # narodową. Z oceny tej wynikało, że
planów zagospodarowania przestrzen ' wstępny etap organizacji Ośrodka
nego gmin i na mapy w skali 1 : 50 000,
Przetwarzania Obrazów Lotniczych i
które są niezbędne do aktualizacji pla
Satelitarnych IGiK został zakończony
nów zagospodarowania przestrzennego
i obecnie trwają prace nad umocnie
niem roli OPOLiS jako ośrodka wiodą
województw.
Ponadto Kolegium przedyskutowało cego i koordynującego w dziedzinie za
stosowań metod teledetekcji w gospo
projekt nowego statusu Biura Eksportu
darce
Polski. Kolegium przyjęło szereg
w Zjednoczeniu „Geokart”, uznając za
wniosków dotyczących dalszego roz
przedwczesne przekształcanie tego Biu
woju i działalności tego Ośrodka.
ra w przedsiębiorstwo państwowe oraz
przyjęło do akceptującej wiadomości
Kolegium przyjęło także informację
informację dotyczącą załatwiania przez
o działalności kontrolno-rewizyjnej w
GUGiK skarg i wniosków w 1977 roku.
pionie GUGiK w 1977 roku, z zalece
niem przeprowadzenia w przedsiębior
■ W dniach 8 i 9 marca 1978 r. odbyło
geodezyjno-kartograficznych
się w Zakopanem posiedzenie Kole stwach
dodatkowych kontroli w zakresie ko
gium Zjednoczenia
Przedsiębiorstw
sztorysowania robót.
Geodezyjno-Kartograficznych
„Geo
kart”, w którym uczestniczył prezes
Inż. Tadeusz Dulski
Głównego Urzędu Geodezji i Kartogra
Warszawa
fii, podsekretarz stanu, dr inż. Czesław
Przewoźnik. Przedmiotem posie
dzenia było omówienie wyników dzia
łalności przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych w 1977 r. i sposobu
realizacji planu techniczno-ekonomicz
nego na rok 1978 oraz omówienie ja
kości produkcji geodezyjno-kartogra
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IN MEMORIAM
Prof. DIMITR STOJCZEW — bułgarski przyjaciel
28 Iipca 1977 roku zmarł w Sofii na
serce prof. Dimitr Stefanow-Stojczew.
Był w Polsce dobrze znany, a wielu z
nas miało możność poznać Go bliżej —
jako profesora, inżyniera i pedagoga,
jako człowieka i przyjaciela. Urodził
się w 1909 roku w Madara, małym
miasteczku w północnej Bułgarii, bę
dącym w XIX wieku jednym z cen
trum ruchu wyzwoleńczego przeciw
Turkom. W mieście Szumen ukończy!
średnią szkołę techniczną im. Botewa.
Ponieważ przed wojną nie było w Buł
garii politechniki, młodzież studiowała
zwykle w Austrii lub w Czechosłowa
cji. Wybór szkoły politechnicznej w
Brnie zdecydował o późniejszym zwią
zaniu się z kręgiem przyjaciół — Sło
wian, ppznaniu ich dorobku, korzysta
niu z ich literatury. Charakterystycz
ne jest, że w źródłach do Jego prac
naukowych i podręczników podawane
są liczne nazwiska rosyjskie, polskie,
czeskie i słowackie. Najliczniejszą gru
pę stanowili przyjaciele polscy, któ
rym pozostał wierny od pierwszych
kontaktów w 1956 roku w Sofii. Zwią
zał się z naszym krajem serdecznie, pi
sał do Przeglądu Geodezyjnego, wy
głaszał referaty w Krakowie i Warsza
wie (1959 r. — o osnowach geodezyj
nych na wielkich budowlach), organi
zował parokrotnie wycieczki do Polski
(Kraków — Warszawa — Gdańsk) i
liczne przyjacielskie spotkania w Sofii.

Jemu zawdzięczamy poszerzenie kręgu
przyjaciół w obu krajach.
Profesor Stojczew był wybitnym in
żynierem i organizatorem. Ze względu
na umiejętności organizacyjne był po
woływany na konsultanta geodezyjnych
prac eksportowych w krajach arab
skich. Jako uznany specjalista z dzie
dziny geodezji inżynieryjnej został do
centem w roku 1946, a w 1952 r. —
profesorem. Rozwijał działalność nau
kową w dwu kierunkach: pomiarów
rzeźby terenu i prac geodezyjnych na
wielkich placach budów. W tej dzie
dzinie był uznanym w Bułgarii specja
listą, a opracowany przez Niego roz
dział w fundamentalnym podręczniku
inżyniera praktyka (Narucznik po geodezija, 1974) ugruntował opinię o Pro
fesorze jako o wybitnym geodecie,
obsługującym budownictwo zapór wod
nych i tuneli, dróg, zwłaszcza górskich,
i zakładów przemysłowych.
W roku 1962 profesor D. Stojczew
został dyrektorem nowo powołanego
Instytutu Naukowo-Badawczego Geo
dezji i Fotogrametrii i zorganizował go
z właściwą sobie energią. W maju
1977 r. został odznaczony tytułem „Za
służonego Działacza Nauki Bułgarskiej
Republiki Ludowej”.
Pozostanie w naszej pamięci jako
mądry, doświadczony życiowo człowiek,
o wielkiej życzliwości dla wszystkich
ludzi.

Opracowania książkowe autorstwa lub
współautorstwa prof. D. Stojczewa

27.11. i 28.11. w Domu Technika NOT
w Warszawie odbyło się sympozjum
Państwowego Przedsiębiorstwa Geode
zyjno-Kartograficznego
i
Instytutu
Geodezji i Kartografii. Sympozjum
stanowiło podsumowanie osiągnięć uzy
skiwanych przez IGiK i PPGK w pra
cach wspólnie wykonywanych. Na tle
tego podsumowania możliwe stało się
ustalenie kierunków dalszej współpra
cy Instytutu i PPGK. W sympozjum
uczestniczyli prezes GUGiK dr inż.
Czesław Przewoźnik i wiceprezes
GUGiK mgr inż. Franciszek Ołdak.
28.11. Klub IX Muzy przy Oddziale
SGP w Rzeszowie zorganizował „Jar
mark Geodezyjnych Staroci”, na któ
rym posiadacze starych instrumentów,
map, instrukcji technicznych, podręcz
ników, prywatnych listów geodetów,
formularzy geodezyjnych itp. prezen
towali swoje zbiory, opowiadali ich hi
storie i legendy.
28.11. Wydział Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej wzbogacił
swe wyposażeni^ cennym instrumen
tem przystawką ortofoto Wild PPO 8,
przekazanym częściowo w formie daru
przez firmę Wild-Heerbrugg SA. W
uroczystości przekazania udział wzięli:
Czesław Przewoźnik — prezes
Głównego Urzędu Geodezji i Kartogra
fii, Jerzy Rżysko — prorektor Poli
techniki Warszawskiej oraz Arnold
Semadeni — dyrektor generalny
firmy Wild. Wywiad z drem Sema-

denim opublikowaliśmy w 4 numerze
„Przeglądu Geodezyjnego”.
3.111. odbyło się w PKiN w Warsza
wie zebranie naukowe Komitetu Geo
dezji PAN i Instytutu Geodezji i Kar
tografii, na którym prof, dr E. W.
Grafarend z Monachium, przewod
niczący Specjalnej Grupy Studiów Nr
4.45 Międzynarodowej Asocjacji Geo
dezji, wygłosił referat pt.: Metody żyTokompasowe i systemy inercjalne w
zastosowaniu do geodezji.
6.111. w Lublinie odbyło się sympo
zjum nt.: Prowadzenie i bieżąca aktua
lizacja mapy zasadniczej, zorganizo
wane przez miejscowy oddział SGP.
6.111. obchodzono 150-lecie Zakładu
Inżynierskich Pomiarów Geodezyjnych
w Instytucie Dróg i Mostów Politech
niki Warszawskiej. Na powojenny do
robek Zakładu składa się m.in. 6 stop
ni doktora nauk technicznych, 410 pu
blikacji (w tym 35 książkowych) i 14
prac zbiorowych. Zakład kształci obec
nie ok. 700 studentów rocznie. W su
mie od 1945 r. zaliczono ćwiczenia 25
tys. studentów.
7.111. odbyło się zebranie założyciel
skie Podsekcji Fotogrametrycznej (fi
lia Polskiego Towarzystwa Fotograme
trycznego Sekcji SGP), utworzonej
przy Krakowskim Oddziale SGP.
W dniu zebrania czynna była wysta
wa okolicznościowa prac fotograme
trycznych wykonywanych przez jed
nostki naukowe i zakłady produkcyjne
Krakowa.

1. Geodezija, część I, 1955.
2. Geodezija, część II, 1956.
3. Dwuczlenni tablici za koordinatni
izczislenija (wspólnie z B. Iwano
wem, T. Tanewem, B. Rurewem, B.
Kurtewem i S. Atamanowem), ' 1959.
4. Tachimetryczni tablici (wspólnie z
P. Monewem), 1961.
5. Rukowodstwo za rabota s smetaczni
maszyni (Przewodnik prac oblicze
niowych, wspólnie z T. Tanewem),
1962.
6. Tablici za trigonometriczno-niwelirne (wspólnie z W. Kurtewem, B.
Rusewem i S. Atanasowem), 1962.
7. Geodezija część I, 1964, cz. II, 1970
(z P. Monewem).
8. Narusznik po geodezija, 2 tomy,
opracowanie zbiorowe pod redakcją
prof. W. Peewskiego i prof. D. Stojczewa; był autorem kilku rozdzia
łów w tym podręczniku: technika
obliczeniowa,
wcięcia,
pomiary
szczegółowe, obliczenia powierzchni
i geodezja w budownictwie, 1974.
Ponadto opublikował powyżej 50 ar
tykułów w wydawnictwach periodycz
nych i okolicznościowych.

Wacław Klopocinski
Warszawa

INFORMACJE
711. z inicjatywy Oddziału Woje
wódzkiego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w Rzeszowie odbyło się spot
kanie poświęcone Przeglądowi Geode
zyjnemu z udziałem redaktora naczel
nego czasopisma.
14.11. przedstawiciele redakcji PG
spotkali się z prezesem GUGiK, pod
sekretarzem stanu, drem inż. Czesła
wem Przewoźnikiem.
16.11. odbyło się zebranie Rady Pro
gramowej Przeglądu Geodezyjnego, na
którym dokonano oceny rocznika, 1977
a następnie dyskutowano nad projek
tem planu tematycznego PG na
rok 1978.
16.11. Sekcja Geodezji Urządzeń Rol
nych SGP zorganizowała seminarium
na temat Techniczne uzbrojenie stano
wisk pracy w geodezji urządzeń rol
nych, które odbyło się w Domu Tech
nika w Warszawie. Referat wprowa
dzający wygłosił mgr inż. Piotr G óral z WBGiTR w Gdańsku.
18.11. Maria Milczarek — mini
ster Administracji, Gospodarki Tereno
wej i Ochrony Środowiska spotkała się
z przedstawicielami SGP — Cezarym
Lipertem, Stanisławem P a c h u t ą,
Stanisławem J. Tymowskim i Ta
deuszem K u ź n i c k i m. Omówiono
aktualne zagadnienia środowiska geo
dezyjnego w Polsce i udział geodetów
w realizacji zadań resortu. W spotka
niu uczestniczył prezes GUGiK dr inż.
Czesław Przewoźnik.

BIULETYN INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII
DODATEK DO MIESIĘCZNIKA „PRZEGLĄD GEODEZYJNY”
KWIECIEŃ—MAJ 1978

Doc. dr inż. BOHDAN BOHONOS
Mgr inż. FLORIAN DŻWIGAŁOWSKI

Wyniki badania praktycznej dokładności
aerotriangulacji z niezależnych modeli,
pomierzonych na Stereokomparatorze precyzyjnym
1. Wstęp

Jedną z metod aerotriangulacji, stosowanych do wyzna
czania kameralnej osnowy fotogrametrycznej przy opraco
waniu map na podstawie zdjęć lotniczych, jset aerotrianguIacja blokowa z niezależnych modeli zwana w skrócie
AEROBLOK. Została ona opracowana w Centrum Informa
tycznym Geodezji i Kartografii przy współpracy Instytutu
Geodezji i Kartografii i wdrożona do produkcji po 1970 roku.
Celem omawianych prac doświadczalnych było zbadanie
praktycznej dokładności pomiarów fotogrametrycznych oraz
wymienionej metody AEROBLOK w przypadku jej za
stosowania do innych celów, np. do badania odkształceń
terenów pogórniczych. Badania te przewidują okresowe wy
znaczanie współrzędnych przestrzennych dużej liczby punk
tów kontrolnych z możliwie najwyższą dokładnością.
2. Koncepcja badań i przyjęte założenia

Najbardziej obiektywną oceną dokładności metody jest
porównanie wyników aerotriangulacji, tj. obliczonych i wy
równanych współrzędnych x, y, z z punktów aerotriangulacyjnych z ich współrzędnymi geodezyjnymi X, Y, Z, okre
ślonymi drogą bezpośrednich pomiarów polowych. Wobec
braku odpowiedniego pola testowego, na którym można by
było przeprowadzić powyższe badania, przyjęto taką kon
cepcję badań, która umożliwia wykorzystanie materiałów
istniejących, wykonanych do innych celów. Koncepcja ta
przewiduje wykonanie prac doświadczalnych i badań w
dwóch uzupełniających się etapach.

Nr 4

Jako miarę oceny dokładności aerotriangulacji przyjęto
zatem, błąd średni wysokości mz, obliczony na podstawie
wzoru
/ [ɛe]
mz = ±|/v

gdzie:
n — liczba punktów kontrolnych;
ε — błąd prawdziwy wyznaczenia wysokości.
Przy założeniu bezbłędności pomiaru wysokości H punk
tów kontrolnych metodą bezpośrednią w terenie, można
przyjąć, że różnice JZ = Jf — Z = ε są błędami prawdzi
wymi.
Jakkolwiek dokładność wyników aerotriangulacji określa
się również za pomocą błędów średnich położenia wyznacza
nych punktów, to na ogół w praktyce błędy wysokości są
większe od błędów położenia poziomego. Fakt ten potwier
dza również teoria. Z pobieżnej analizy związków między
współrzędnymi tłowymi zdjęć ściśle pionowych i odpowied
nimi współrzędnymi geodezyjnymi wynika że:
mz =

gdzie:

mianownik skali zdjęć;
baza zdjęć;
stała kamery lotniczej;
błędy średnie pomiaru współrzędnych tłowych zdjęcia.
Przyjmując konkretne wartości dla: Ck = 152,14 mm,
b = 92 mm oraz mx = mv = mp = ±10 urn, uzyskamy war
tości błędów średnich współrzędnych wyznaczonych drogą
fotogrametryczną w zależności od skali zdjęć 1 : M:
dx = dy = ± 3,0 cm; ⅛ = ± 5,0 cm — przy M = 3000
<fx = dy = i 5,0 cm; ⅛ = ± 8,3 cm — przy M = 5000
Podobne relacje zachodzą również w przypadku wyzna
czania współrzędnych za pomocą zdjęć o dowolnej orienta
cji zewnętrznej. Przy założonych dokładnościach pomiaru
zdjęć w przypadku zastosowania metody aerotriangulacji
należy liczyć się z otrzymaniem błędów średnich, większych
od wyżej podanych.
M
b
Ck
τ∏χ, mυ, mp

—
—
—
—

2.1. Zaloienia teoretyczne 1 etapu, badań na podstawie zdjęć lot
niczych w skali 1 : 5000

3.

Przyjęto założenie, że dysponując kompletem zdjęć o 8Oo∕o
pokryciu podłużnym, można utworzyć dwa równowartościo
we bloki aerotriangulacyjne, składające się ze zdjęć parzy
stych i nieparzystych o 60% pokryciu podłużnym. Niezależ
ny pomiar i wyrównanie dwóch bloków aerotriangulacji,
opracowanych na podstawie zdjęć z jednego nalotu fotogra
metrycznego i dotyczących tego samego obszaru (uzbrojone
go w dużą liczbę punktów sygnalizowanych oraz połową
osnowę fotogrametryczną) pozwoli na ocenę dokładności po
miarów fotogrametrycznych oraz ocenę dokładności wyrów
nania aerotriangulacji. W ten sposób można wyeliminować
wpływ niektórych czynników na końcowy wynik obydwu
aerotriangulacji, jak np. wpływ błędu identyfikacji, pomia
ru polowej osnowy fotogrametrycznej (fotopunktów).
W idealnym przypadku, przy zachowaniu jednakowych
warunków pracy, bezbłędności pomiaru zdjęć i innych ope
racji fotogrametrycznych, różnice współrzędnych jednoImiennych punktów kontrolnych, wyznaczonych dwukrotnie
powinny być równe zeru.
W rzeczywistości jednak, na skutek nieuniknionych błę
dów przypadkowych, pomiaru zdjęć i innych czynności fo
togrametrycznych, otrzymamy dla wyżej wymienionych róż
nic współrzędnych, pewne wartośoi różne od zera. Można
jɑ zatem potraktować jako wielkości obserwowane i przy
jąć do oceny dokładności.

— Do prac doświadczalnych wykorzystano zdjęcia lotni
cze z obszaru W, wykonane kamerą Wilda RC8 o stałej
Ck ~ 152,14 mm za pomocą śmigłowca w różnych okresach:
zdjęcia w skali 1 :5000 w dniu 29.07.1970 r., zdjęcia w skali
1: 3000 w dniu 15.09.1973 r. Pokrycie wzdłużne w szeregach
wynosi 80%, natomiast pokrycie poprzeczne między szere
gami — 80%. Format zdjęć: 23 X 23 cm.
— Każdy komplet zdjęć pokrywa obszar około 6 km
*
za
pomocą 4 szeregów zdjęć przy zdjęciach w skali 1 :5000
oraz 8 szeregów przy skali 1 : 3000.
— Powyższy obszar posiadał 310 punktów kontrolnych
oraz 39 fotopunktów, sygnalizowanych przed lotem fotogra
metrycznym tarczami z biało-czarnymi krzyżami.
— Współrzędne geodezyjne płaskie fotopunktów wyzna
czono metodą triangulacji lokalnej, natomiast ich wysokości
określono metodą niwelacji technicznej IV klasy. Błąd
średni wyznaczania położenia i wysokości punktów nie
przekraczał ±4 cm.
— Do wyrównania aerotriangulacji, wykonywanej na pod
stawie zdjęć w skali 1 : 5000 i 1: 3000 wykorzystano 17 foto
punktów. Rozmieszczenie fotopunktów oraz punktów kon
trolnych'przedstawiono na rysunkach 1 i 2.

2∙2. Założenia teoretyczne H etapu badań na podstawie'zdjęć
lotniczych w skali 1 : 3000

Do głównych czynności wykonanych w tym etapie prac
należało:
— wykonanie obserwacji i pomiaru współrzędnych tłowych punktów aerotriangulacyjnych na Stekometrze C. Zeiss-Jena, zgodnie z wymogami opisu programów AEROBLOK.
Każdy obserwowany blok składa się z 24 modeli, tj. z 4 sze
regów po 7 zdjęć o 60% pokryciu podłużnym i poprzecznym
(rys. 1). Do pomiaru wykorzystano diapozytywy zdjęć, wy-

Drugi etap badań przewidywał wykonanie aerotriangulacji
na podstawie zdjęć lotniczych w skali 1 : 3000 i porównanie
otrzymanych wysokości punktów kontrolnych z odpowied
nimi wysokościami, określonymi bezpośrednio w terenie
metodą niwelacji technicznej.

Realizacja prac doświadczalnych i badawczych

3.1. Charakterystyka materiałów wyjściowych

3.2. Zakres i sposób realizacji badań

I etap — zdjęcia 1 : 5000

3.3. Ocena dokładności wyników

EtapI zdjęcia - 1-5000
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Δ

Analiza wyników I etapu
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Biorąc pod uwagę założenia przyjęte w punkcie 2.1 obli
czono różnice współrzędnych, otrzymane z porównania
dwóch niezależnie wyrównanych aerotriangulacji i na tej
podstawie obliczono błędy średnie mx, my, mz, charaktery
zujące dokładność pomiarów' fotogrametrycznych, jak rów
nież dokładność wyrównania aerotriangulacji.
Do powyższych obliczeń zastosowano znane wzory, przyj
mując, że w idealnym przypadku (pkt 2.1)
zfx = χl-< = 0; Jy=yJ._< = 0; Jz = Z7i-< = 0
gdzie:
x'i,y'i,z'i
— współrzędne z wyrównania pierwszego;
xi',y'i',z'i' — współrzędne z wyrównania drugiego.
Zakładając zatem prawdziwą wartość różnic Zlx = Zly =
= zlz = Δ = 0 można przyjąć do analizy dokładności nastę
pujące w,zory :

— dla
--Rys. 1

m = ± —ɪ — dla oceny dokładności wyznaczonych
√2
współrzędnych x, y, z;

o - fotopunkty nie biorace udziału w wyrównaniu
• - punkty wyznaczane-kontrolne

gdzie:

n
m

Etap II-zdjęcia 1-3000
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Rys. 2

konane na płytach szklanych. Niezbędne punkty wiążące
(gdy nie udało się znaleźć w odpowiednim rejonie punktu
sygnalizowanego w terenie) sygnalizowano kameralnie za
pomocą przyrządu PUG-Wilda. Sygnalizację kameralną wy
konywano na jednym ze zdjęć tworzących stereogram;
— obliczenie
*!
wyrównanie obydwu aerotriangulacji wy
konano na EMC ODRA 1204 za pomocą systemu programów
FMN, AEROBLOK 3M i AEROBLOK 6. Dla obliczanych
środków rzutów zdjęć zastosowano wagę p = 0,1, natomiast
dla pozostałych punktów aerotriangulacyjnych wagę p = 1 ;
— porównanie wyników obydwu aerotriangulacji i ocenę
dokładności wykonano w oparciu o wzory podane w7 punk
cie 3.3.
II etap — zdjęcia 1 :3000
— Przy opracowaniu zdjęć w skali 1 : 3000 stosowano te
same zasady pomiaru, obliczeń i dowiązania aerobloku
zdjęć, jak w przypadku zdjęć w skali 1 : 5000.
— Ze względu na większą skalę zdjęć, pokrywających ten
sam obszar mierzony, wyrównywany blok składał się
z 64 modeli, tj. z 8 szeregów po 9 zdjęć o 60% pokryciu
podłużnym i poprzecznym.
— Celem uzupełnienia danych terenowych, niezbędri^ch
do oceny dokładności aerotriangulacji, wykonano we wrze
śniu 1973 r. pomiar wysokości około 300 punktów kontrol
nych metodą niwelacji technicznej IV klaśy. Były to punkty
sygnalizowane w terenie przed lotem fotogrametrycznym.
Na zdjęciach Odfotografowaly się tylko 283 punkty, pozo
stałe uległy zniszczeniu przed momentem wykonania zdjęć.
— Ocenę dokładności wyrównania aerotriangulacji ze
zdjęć w skali 1 : 3000 wykonano w oparciu o różnice wyso
kości punktów kontrolnych, uzyskane z niwelacji i wyrów
nania aerobloku.

— błąd średni pojedynczego spostrzeżenia (różni
cy Δ);
— liczba spostrzeżeń {różnic Zl);
— błąd średni współrzędnej jako odwrócenie błędu

średniego funkcji "ɪi = ± j∕2m2 ■
Na podstawie powyższych zależności, przy liczbie n = 285
otrzymano następujące wartości błędów:
mjx = ±5,8 cm;
m2jy = ±4,2 cm; mjz = ± 10,0 cm
mx = ±4,1 cm; my = ±3,0 cm; m2 = ±7,0 cm
Rząd wielkości otrzymanych błędów średnich świadczy
o ich zgodności z wielkościami założonymi w punkcie 2.2.
Potwierdzeniem dodatkowym tej zgodności są błędy śred
nie współrzędnych obliczone oddzielnie dla obydwu aerotniangulacji 1 : 5000 na podstawie porównania współrzęd
nych fotopunktów nie biorących udziału w występowaniu
aerotriangulacji. W tym przypadku odpowiednie wartości
błędów wynoszą:
mx∙ — ± 6,0 cm; my∙ = ± 4,6 cm; m2∙ = ± 7,9 cm
mx" = ±6,6 cm; my∙> ±5,2 cm; m2∙∙ = ±8,4 cm
Ze względu na nieznaczną liczbę fotopunktów użytych do
powyższej oceny potraktowano ją jako ocenę orientacyjną.
W tablicy zamieszczono jedynie błędy średnie obliczone
zgodnie z przyjętymi założeniami.

Analiza wyników 11 etapu
Ocenę wyników aerotriangulacji ze zdjęć 1 : 3000 _ wyko
nano zgodnie z założeniami podanymi w punkcie 2.2. Przy
liczbie porównywanych punktów kontrolnych n = 283 otrzy
mano następujący błąd średni wysokości, wyznaczonych
metodą aerotriangulacji AEROBLOK (tab.).

3126
283

√

ɪ 3’3 Cm

W toku dalszej analizy dokładności stwierdzono, że znaki
różnic wysokości Jz = H — Z = t odpowiadają rozkładowi
normalnemu Gaussa. Świadczy o tym porównanie częstości
wystąpień

błędów prawdziw7ych w7 przedziałach t =---Tabliea
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152
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5,0
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4.1
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3,0
6,0

7,0
0,09

1:3000

152
92

456

3,0
10,0

5,0
0,11
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3,3
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Skala
zdjęć

cfc — itała kamery
b — baza zdjęć
IF —^wy>oko<6_lotu

dχ -= dy | teoretycznie założone błędy
d- J średnie współrz.

KOTELA CZ.: Results of the 6th Review of Country Planning Develop
ment in Voivodeships. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 nr 5 p. 137
Voivodeship country planning is considered in view of the whole country
planning. Special stress is put on country planning in connection with the
dwelling problem and in the process of forming communes as areas of food
production. The problem of technical infrastructure is considered, especially in
connection with railways and roads as well as electric power system and system
of main gas lines.

SŁOŃSKA D.: Development of the Information System of Country
Planning in view of the Possibilities of Co-operating Services. Prz. Geod.
Vol. 50: 1978 nr 5 p. 140
The article tells about the organisation of information systems for country
planning with special stress put on the part of participants of the systems
i. e. services of geodesy and cartography, statistics and informatics.

CIESIELSKI J.: Topical Maps for the Needs of Country Planning. Prz.
Geod. Vol. 50: 1978 No 5 p. 144.
The author presents a project of dividing into four groups topical maps, accord
ing to the needs of country planning: documentation maps; maps of manage
ment and employment of areas; maps of technical infrastructure; maps of
planning structure. There is also question of elaborating a unified system of
conventional marks for topical maps.

Lesnikowski W.: System of Area Identification. Prz. Geod. Vol. 50.
1978 No 5 p. 145
The author describes the system of area identification which is the first stage
of recording social property of infrastructure technical equipment (buildings,
water pipes, channels, electric and gas lines etc). The author presents the prin
ciples of functioning of this system.

BONASEWICZ Μ.: Physiographic Characteristic of an Area for the
Needs of Country Planning in the Work of Geoprojekt. Prz. Geod. Vol.
50: 1978 No 5 p. 148
The main condition of correct elaboration of plans of country management is
a good knowledge of natural conditions. The article presents the range of
physiographic w,αrk carried out by the enterprise Geoprojekt for country plann
ing and the future demands in this field.

ZAREMBA St.: Informatic Infra-System of Land Recording. Prz. Geod.
Vol. 50: 1978 No 5 p. 150
The article presents the infra-system of data processing in recording land. The
author discusses the subject and the Informatic range of the subsystem, the
characteristic of source documents and the characteristic of the automatic
system of processing data. He examines the technical and organisation condi
tions of the functioning of this infra-system.

JANECKI J., RAK H.: Geodetic-Cartographic Elaboration for Each
Stage of Country Planning. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 5 p. 153
Different problems of geodesy and cartography in country planning are taken
into consideration, the problem of map scale in country planning and the role
of geodetic informatics in planning. The authors examine also the problem
of employing SateUitary and photogrammetric images as a source of information
about the area.

CIOŁKOSZ a., Linsenbarth a.: The Part of Télédétection in Coun
try
Planning and Shaping the Environment. Prz. Geod. Vol. 50:
1978 No 5 p. 155
The article gives the main information about the advantages of using telede
tection for collecting information about the geographical environment. Such
information obtained thanks to teledetection concerns: the research on the
Iitosphere, hydrosphere, biosphere and troposphere. The article contains exam
ples of using teledetection in Poland.

JANUSZ W., JĘDRZEJEWSKI H.: The Role and Problems of Geodesy
in the Realization of the Housing Programmes. Prz. Geod Vol 50 ∙
1978 No 5 p. 157
The article presents the geodetic work carried on in the realization of the
housing programme in particular: preparing surveying documentation for the
use of law; drawing maps of underground equipment and topical maps form
ing an aαditiona! collection of information about the area. Moreover there is
surveying connected with servicing the construction and surveying of displa
cement and deformations of the area and the building objects.

KŁOPOTOWSKI J.: Development of Agriculture and Food Economy
in Planning of Rural Areas. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 5 p. 160
The article tells about problems of agriculture and food economy in country
planning, ɪn the plans of macroregions development and in the plans of
voivodeships management. Attention is drawn to the questions of agriculture
and food economy in the management plans of communes.

KOTELA Cz.: Résultat de Vl-me révue nationale des plans d’aménage
ment rural dans les voivodies. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 5 p. 137
Les plans d’aménagement rural dans les voivodies est considéré en vue des
plans d’aménagement des pays entier. On souligne spécialement le problème
des plans d’aménagement en connection avec les questions d’habitation et
le procès de formation des communes comme terrains de production des comesti
bles. On considère le problème de l’infrastructure technique, spéciallement les
chemins de fer et les routes ainsi que le système électroénergétique et le
système des lignes principales de gaz.

SŁOŃSKA D.: Developpment du système d’information pour !’aména
gement rural en vue des possibilités des services coparticipants. Prz.
Geod. Vol. 50: 1978 No 5 p. 140
L’article décrit l’organisation des systèmes d’information pour l’aménagement
rural en soulignant spécialement le role des services coparticipants avec le
système. Ce sont: les services géodésique et cartographiques, statistiques et
informatiques.

CIESIELSKI J.: Cartes thématiques pour l’aménagement rural. Prz.
Geod. Vol. 50: 1978 No 5 p. 144
On présente un projet de division en quatre groupes des cartes thématiques
par rapport aux besoin de l’aménagement rural: cartes de documentation; cartes
d’aménagement et emploi du terrain; cartes de l’infrastructure technique et
cartes de structure d’aménagement. On envisage aussi l’élaboration d’un système
unifié des signes conventionnels pour les cartes thématiques.

LESNIKOWSKI W.: Système d’identification du terrain. Prz
Vol. 50: 1978 No 5 p. 145

Geod

On décrit le système d’identification du terrain qui forme la première étape
d’enregistrement de la propriété sociale en équipment de l’infrastructure tech
nique (bâtiments, conduites des eaux, canals, conducteurs éléctriques, conduites
de gaz etc). On présente les principes de fonctionnemant de ce système.

BONASEWICZ μ.: Caractéristique Physiographique du terrain pour
l’aménagement rural dans les travaux du Geoprojekt. Prz. Geod Vol
50: 1978 No 5. 148
I

Une bonne connaissance des conditions naturelles est essentiellement necessaire
pour 1 elaboration correcte des plans d’aménagement rural. L’article présente la
sphère des travaux Physiographiques exécutés par l’entreprise Geoprojekt pour
l’aménagement rural et les demandes future dans ce domaine.

ZAREMBA St.: Infra-système informatique de registre de terres. Prz
Geod. Vol. 50: 1978 No 5 p. 150
On présente l’infra-système de traitement de données d'enrégistrement de terres
71⅛⅛^,LdiscutJ le suj⅞t et l’étendue informatique de l’infra-système, la carac
téristique des documents de source et la caractéristique du procès automatique
de traitement de données. Il examine des conditions techniques et d’organisation
du fonctionnement de ce infra-système.

JANECKI J., RAK H.: Elaboration géodés^ue et cartographique des
étapes particulières de l’aménagement rural. Prz. Geod Vol 50· 1978
No 5 p. 153
⅛5 diff⅛ents problèmes géodésiques et cartographiques de !’aména
gement rural, le problème de Techelle des cartes de l’aménagement et le rôle
,c⅛l∏mi°rΓιlnt∣1.qVes géodésiques. On examine aussi le problème d’emploi des
images satellitaires et photogrammétriques comme source d’information au sujet
du terrain.

Ciolkosz a., Linsenbarth a.: Le rôle de télédétection dans
1 amenagement rural et la formation de l’environnement. Prz. Geod
Vol. 50: 1978 No 5 p. 155
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JANUSZ W., JĘDRZEJEWSKI H.: Le rôle et les problèmes de géouesie dans la realisation du programme d’habitation. Prz Geod Vol
50: 1978 No 5 p. 157
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Dokończenie artykułu ze str. 168
(Biuletyn IGiK)

z prawdopodobieństwem Pt ich wystąpienia przy rozkładzie
normalnym. Odpowiedni histogram ilustrujący rozkład błę
dów przedstawiono na rysunku 3.
3.4. Wnioski ogólne

Na podstawie wykonanych prac doświadczalnych i badań
można sformułować następujący wniosek:
Metoda analitycznej aerotriangulacji blokowej AEROBLOK umożliwia zastępowanie kosztownych pomiarów bez
pośrednich w terenie, gdy mamy do czynienia z wyznacze
niem współrzędnych przestrzennych dużej liczby punktów
sygnalizowanych z dokładnością ocenioną błędami śred
nimi:
— dla współrzędnych płaskich:
τnx = Tny ≤ ±0,02 mm w skali zdjęć lotniczych;
— dla rzędnej wysokości:
τnz ≤ 0,15‰ wysokości lotu fotogrametrycznego.
Uzyskanie powyższych wyników jest uzależnione od do
kładności wykonywanych pomiarów polowych i fotograme
trycznych, a zwłaszcza od dokładności identyfikacji punk
tów wiążących w opracowywanym bloku.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
_ Decyzja nr 9 ministra Administracji, Gospodarki Te
renowej i Ochrony Środowiska z dnia 26 sierpnia 1977 r.
w sprawie zatwierdzenia cennika nr 17-GK/77 robót geodezyjno-kartograficzych

Cennik obejmuje pomiary do potrzeb projektów wodnych,
melioracyjnych, drogowych, trakcyjnych itp.
_ Decyzja nr 10 ministra Administracji, Gospodarki Te
renowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 września 1977 r.
w sprawie zatwierdzenia cennika nr 19-GK/77 robót geo
dezyjno-kartograficznych

Cennik obejmuje prace z zakresu miernictwa górniczego
i opracowania map górniczych.
— Ustawa z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich
rodzin (Dz. U. nr 32, poz. 140).

Rozdział omawia zasady przekazywania gospodarstw rol
nych. Przekazanie gospodarstwa następcy jest dokonywane
drogą umowy pisemnej sporządzonej przez naczelnika gmi
ny, a przekazanie państwu — drogą decyzji naczelnika
gminy. Umowa i decyzja są podstawą ujawnienia nowego
stanu własności w ewidencji gruntów oraz na wniosek
rolnika w księdze wieczystej.
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września
1977 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji
gruntów (Dz. U. nr 33, poz. 145)
— Ustawa z dnia 26 listopada 1977 r. o zmianie Prawa
górniczego (Dz. U. nr 35, poz. 151)

Zmiana dotyczy dekretu z dnia 6 maja 1953 r. — Prawo
górnicze, ogłoszonego w Dz. U. nr 23 z 1961 r. Wprowadzo
no między innymi zagadnienie ochrony terenów górniczych,
przez które rozumie się ogół nieruchomości i ich części
składowych, objętych granicami jednego lub kilku obsza
rów górniczych i zasięgiem wpływów na powierzchnię eks
ploatacji górniczej złóż w tych obszarach.
— Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o morzu terytorial
nym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. nr 37, poz.

162)
Morzem terytorialnym jest obszar wód o szerokości 1
morskich, przyległy do brzegu morskiego lub do liry
stawowej zamykającej polskie morskie wody we
w Zatoce Gdaiiskiej.

— Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o szelfie kontynen
talnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. nr 37,

poz. 164)
Szelfem kontynentalnym jest część dna Morza Bałtyckie
go, położona na zewnątrz morza terytorialnego PRL oraz
znajdujące się pod nią wnętrze Ziemi. Granice szelfu
określają umowy międzynarodowe, a w razie ich braku —
rozporządzenie Rady Ministrów. Zasoby naturalne polskie
go szelfu stanowią własność państwa.
— Zarządzenie ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20
września 1977 r. w sprawie wydawania przepustek gra
nicznych w celach służbowych (MP nr 26, poz. 129)

Przepustki graniczne wydają komendy wojewódzkie oso
bom, które między innymi wykonują prace pomiarowe oraz
prace związane z utrzymywaniem granicznych znaków gra
nicy państwowej.
— Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 9 września
1977 r. w sprawie funduszu ochrony i rekultywacji grun
tów rolnych (MP nr 28, poz. 137)
— Uchwała nr 174/77 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia
1977 r. w sprawie skróconego czasu pracy pracowników za
trudnionych przy obsłudze przyrządów Stereofotogrametrycznych (nie publikowana)

Czas pracy wymienionych pracowników skraca się do
6 godzin na dobę i 36 godzin na tydzień.
— Zarządzenie nr 21 ministra Pracy, Płac i Spraw So
cjalnych z dnia 15 października 1977 r. w sprawie uzupeł
nienia tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pra
cowników gminnej służby rolnej

W gminnej służbie rolnej wprowadzono stanowiska: star
szy geodeta, geodeta, młodszy geodeta.
— Obwieszczenie ministra Administracji, Gospodarki Te
renowej i Ochrony Środowiska z dnia 18 listopada 1977 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów
prawnych w zakresie geodezji i kartografii, ogłoszonych v
dziennikach urzędowych i nie ogłoszonych (Dz. Urz. GUGiK

nr 5).
Wykaz obejmuje akty prawne prezesa GUGiK i właści
wych ministrów według stanu na dzień 31 października
77 roku.
Zebrał i opracował: mgr inż. Andrzej Zglinski

Cena zł 25.—
Przyrzqd do uzupełniania map TOPOFLEX
Do graficznego i cyfrowego
frycznych zdjęć pomiarowych

opracowania

fotome-

Dziedziny zastosowań:

— aktualizacja i uzupełnianie map,

— opracowywanie map do potrzeb leśnictwa, geologii,
hydrologii, gospodarki rolnej, archeologii i innych
celów w średnich i małych podziałkach.
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PRZEGLĄD GEODEZYJNY

171
175

Miesięcznik
Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich

176

Rok L

Warszawa - Czerwiec 1978

Nr 6

179
180

( PACHUTA St.: Geodezja a technika laserowa. Prz. Geod. R. 50: 1978
V nr 6 s. 169

182
185
188

W krótki sposób przedstawiono historie techniki laserowej ze szczególnym
uwzględnieniem tej historii w Polsce. Podano ogólne możliwości zastosowania
techniki laserowej a także możliwości zastosowania laserów w geodezji. Omówio
no zastosowania techniki laserowej w górnictwie i w budowie okrętów oraz po
dano inne możliwości zastosowań.

191

Λ PACHUTA St., MICHALSKI W.: Konferencja — Zastosowanie techniki
I laserowej w geodezji. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 6 s. 171

193

Przedstawiono przebieg obrad i wyniki konferencji dotyczącej zastosowania tech
niki laserowej w geodezji. Omówiono referaty wygłoszone na konferencji, podano
przebieg dyskusji oraz przebieg obrad.

197
199
201
202

LIPIŃSKI Br.: Konfrontacje geodezyjne. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 6
s. 175
Podany jest przebieg rozmowy przeprowadzonej z mgr inż. Edwardem Mechą,
zastępcą dyrektora do spraw inwestycji w Wojewódzkim Zjednoczeniu Gospo
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Katowicach. W wywiadzie omówiono istot
ne związki pomiędzy działalnością inwestycyjną a pracami geodezyjnymi na po
trzeby inwestycji.
>

203
205

KRZESZOWSKI Μ.: Wyznaczanie osi średnich szyn suwnicowych przy
i
nieuporządkowanym rozmieszczeniu punktów pomiarowych. Prz. Geod.
L R. 50: 1978 nr 6 s. 176

207

Przedstawiono wyniki pomiaru osi szyn suwnicowych przy uporządkowanym oraz
dowolnym rozmieszczeniu punktów pomiarowych. Omówiono dotychczasowy i pro
ponowany proces opracowywania wyników pomiaru.

RYGIELSKI J.: Identyfikacja punktów stałych przy wyznaczaniu prze
mieszczeń poziomych — metodą eliminacji. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 6
s. 179

169

Autor omawia wykorzystanie elektronicznej techniki obliczeniowej do rozwiązania
zagadnienia identyfikacji punktów stałych. Przedstawia proste rozwiązanie tego
zagadnienia metodą eliminacji. Podane są możliwości zastosowania przedstawio
nej metody oraz przykład liczbowy.

171
175

176

LESZCZYŃSKI A., SANKOWSKI C.: Określenie wpływu eksploatacji
górniczej na powierzchnię terenu Kopalni Pilotująco-Wydobywczej LZW.
Prz. Geod. R. 50: nr 6 s. 180

179

Autorzy przeprowadzili badania dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na po
wierzchnię terenu kopalni położonej na terenie Lubińskiego Zagłębia Węglowego.
Do określenia deformacji powierzchni wykorzystano teorie Kowalczyka i Knothego. Po porównaniu uzyskanych -wyników sformułowano wnioski praktyczne.

180
182

GAŻDZICKI J.: Ocena dokładności położenia punktów poziomych sieci
geodezyjnych. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 6 s. 182

185

188

Wykazano, że średnie błędy położenia punktów poziomych w sieciach geodezyj
nych nie charakteryzują dokładności tych sieci w sposób wystarczający. Do oceny
dokładności wzajemnego położenia punktów w sieci zaproponowano wykorzysta
nie błędów średnich azymutów oraz średnich błędów względnych długości.

191

193
197
199

201

NAREWSKI J.: Uwagi o przestrzennych sieciach geodezyjnych. Prz.
Geod. R. 50: 1978 nr 6 s. 185
f

Przedstawiono zagadnienie wymiaru sieci geodezyjnych. Omówiono geodezyjne
konstrukcje przestrzenne w fotogrametrii, w geodezyjnych pomiarach inżynier
skich oraz w geodezji satelitarnej.

202

ROSTKOWSKI J.: Zadania naczelników gmin w racjonalnym wykorzy
staniu ziemi. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 6 s. 188

203
205

Omówiono zasady polityki rolnej, cel systemu zaopatrzenia emerytalnego rolni
ków, zasady przekazywania gospodarstw przez rolników i przejmowania ich przez
państwo oraz zadania naczelników gmin w zakresie racjonalnego wykorzystania
ziemi.

207

KONSTANTA H.: Scalenia i wymiany gruntów w okresie działania
ustawy z dnia 24 stycznia 1968 roku. I⅞z. Geod. R. 50: 1978 nr 6 s. 191
IPERT.
gr Inż.

Majde,
V. Bab. inż.
onieczIr inż.
Pólrol-

Przedstawiono założenia poprawy struktury powierzchniowej gruntów w rolnic
twie. Omówiono istotę współczesnych scaleń i wymian gruntów, zakres prac scale
niowych i wymiennych oraz efekty scaleń i wymian gruntów.

JÔZEFACIUK Cz., JθZEFACΓUK A.: Rozpoznanie erozji do celów urzą
dzeniowo-rolnych. Część II — Inwentaryzacja erozji. Prz. Good. R. 50:
1978 nr 6 s. 193
Omówiono zakres i cel inwentaryzacji erozji. Przedstawiono zasady i technologię
wykonania. inwentaryzacji ogólnej, podając zasady dotyczące trzech stopni pilno
ści ochrony gruntów przed erozją. Sformułowano uwagi do szczegółowej inwen
taryzacji erozji.

mroczek S., WASILEWSKI J.: Pomiary odległości dalmierzem mikro
falowym SIAL-MD60 firmy Siemens-Albis w Zurichu. Prz. Geod. R. 50:
1978 nr 6 s. 197

C

Autorzy przedstawili wyniki badań terenowych dalmierza mikrofalowego
SIAL-MD60 i porównanie ich z wynikami uzyskanymi za pomocą dalmierza
AGA-6BL. Określono średni błąd pomiaru, przeprowadzono również porównanie
cech użytkowych obu instrumentów.

ΠΑΧΥΤΑ C.: Γeone3nπ a .iaɜepiɪaa τexHnκa. Prz. Geod. T.50:1978 JVa 6,
cτp. 169
Abtop πpeflcτaBJiaeτ Mcτopmo na3epHOft τexHnκπ c OcoSbiM BHmtaaiieM ee paɜBMTKa B UOJiBrne. Iłowano bo3mojkhoctm npuMeneHna .τa3epHθit τexH∏κn Booöme,
a τaκjκe b reofle3Miι. IIoflano κaκ mcπo.tb3jtot na3epHyκ> τexHMκy B roHoft πpoMbimaeHHOCTM n cyflocτpoMτenbcτBe, a Kxxe flpyτπe bo3mojkhoctm πρηΜβΗβΗΜΗ
3TOM τeXHMKM.

ΠΑΧΥΤΑ C., MMXAJIbCKM B.: Konφepenu,MH ,,ΠpιtMeιteHMe .iaɜepHOH τexHHKH b reone3MM,'. Ρτζ. Geod. T.50:1978 JVa 6, cτp. 171
IIpeflCTaBaeHO χολ 3aceflanMa π μτογμ κθHφepeHU∏n no Bonpocy npitMenemia
aa3epHOM τexHMKM b reofle3M∏. OScyjKfleHo noκnaflbi, ιιθflano xofl AMcκycc∏M
μ 3aceaamia.

JIMIIMHbCKM E.: Γeone3ii'iecκHe κθHφepenuMn. Prz. Geod. Γ.50.1978
JN⅛ 6, cτp. 175
B cτaτBe πoflaHθ ∏HτepBBκ> B3aτoe y 3aMecτnτeaa flnpeκτopa no BonpocaM mhBecTMHMM BoeBOflCKoro OSbeflMHeHMa oSnjθcτBenHθiι μ SKManmHOii aflMMH∏cτpaHMM B KaTOBMIjax. B MHTepBBKJ OScyjKfleHO BajKHbie CBH3M, KOTθpBie BO3HMKaK>T
MejKfly MHBecTMHMOHHBiMn μ reofle3MHecκMM∏ paSoτaM∏.

KTTTEnTORCKM Μ.: OnpeaeaeHMe och cpe∙jnπx πιμη moctoboγo κpana
∏P∏ HeynOPHHOHHOM pa3MemeHMH) H3MepMTejlBHMX TOHCK. Prz. Geod.
Γ.50:1978 JVa 6, cτp. 176
ΠpeflcτaB∏eHθ μτογμ M3MepeHna ocm moctoboγo κpaHa πpn ynopaflOsHOM μ CboSOflHBiM pa3MemeHMKj M3MepnτeaBHBix τoπeκ. OScyjKfleHO
CymecTBOBaBmnft
Λο eux ηορ μ πpeflaaraeMBiM πpoHecc 06paS0τκn μτογοβ n3MepeHiιa.

PMTEJIbCKM H.: MneHTHφκκauιtH πoctohhhmx τoπeκ πρπ OnpeneneHHM ropιi3θHτajH>Hbix UepeMeiHeHiiM Meτ030M ycτpaHe∏HH. Prz. Geod.
T.50:1978 JVa 6, cτp. 179
Abtop 06cyjκflaeτ πcπoaB30BaHMH 3aeκτpoHHθ-BBiHMCflMτeΛBHθn τexnnκn κ βοπpocy MfleHτπφπκaHMM πoctohhhbix τoπeκ. ΠpeflcτaBflaeτ πpocτoe pemenne
3τoro Bonpoca MeTOflOM ycτpaHeHMH. IlOflaHO bo3mojkhoctb πp∏MeHeHna 3τoro
Meτθfla, a τaκsκe HncaeHHBin np∏Mep.

JIEIIJMHCKM A., CAHKOBCKM Lξ. : OnpeneaeHMe βλμηημη ropπt>n
3κc∏ΛyaτaιiMn Ha ∏0BepxH0cτb τeppκτopMM Benymo⅛ Jξo6biHHoft IIIaxτbi
JIio6hhckoγo YronbHoro EacceftHa (JI.yj5.). Prz. Geod. T.50:1978 JVa 6,
cτp. 180
Abtopbi πpθBean MecaeflOBaHna βλμηημη ropHOft 3κcππyaτaHnn Ha ∏0BepxH0eτB
πaoman∏ maxτBi HaxoflameftCH Ha τeppnτopM∏ JIYB. fl.τa OnpeneaeHMH M3MeHeHMIt ∏0BepxH0eτn nc∏0∏B30BaH0 τeopnκ> KθBaabH∏κa n Khotsto. ∏ocπe cpaβHeHMH ∏3BicκaHBix μτογοβ πocτaB∏eHθ πpaκτMHecκne πpenaojκeH∏H.

ΓA3bU3MIJKM E.: OueHKa tohhoctπ pacπonoiκeH∏jι τoueκ rop∏3oπτanLHMx reone3MHecκMx ceτeft. Prz. Geod. T.50:1978 JVa 6, cτp. 182
noκa3aπo, Ητο CpeflHne omnSκM pacπoaoJκeH∏a τop∏3θHτa∏BHBix τoπeκ β reofle3M∏ecκMx ceτax He xapaκτepκ3yκ>τ b nocτaτθHHθft Mepe tohhoctm ceτeft. Ana
OnpeaeaeHMH tohhoctm B3a∏MHθτo PacnonoaceHMa τoπeκ b ceτn πpeaaojκeno
πcπo∏B30BaHne cpeflH∏x omnSoκ a3itMyτθB, a τaκικe CpeflHnx omnδoκ othocmTenBHBix paccτθHH∏M.

HAPRRCKM E.: 3aMelιaι∏ia 0 πpocτpancτBeHHbix reone3>πιecκHx ceτax.
Prz. Geod. T.50:1978 JVa 6, cτp. 185
IIpeflCTaBaeHO BOnpoc pa3Mepa reofle3MHecκnx ceτeft. OScyJKfleno τeone3MHecκne
IipocTpaHCTBeHHBie κθHcτpyκuκM b φoτorpaMMeτpnn, b τeofle3MHecκnx MiιjκeκepCKnx ∏3MepβHnax, a τaκjκe b cπyτnnκoBθft reofle3M∏.

POCTKOBCKM K).: ɜafla`ɪn HauanbHKKOB γμηη b PauHOHanbUOM
κc∏0Λb30BaHH>o 3βMΛM. Ρτζ. Geod. T.50:1978 JVa 6, cτp. 188
/

OScyjKfleHO πpMHUM∏bi arpapHOM ποαμτμκμ, IjeaB πβHCMθHHθro 06ecπeHeH∏a
κpecτbHH, ∏pmhum∏bi HepeijaHit HMMM xo3aftcτB, a τaκικe 3aflaH∏H HaHanbHnKOB
Tmmh b PaunOHanBHOM MC∏θΛB3θBaHMK> 3βMΛM.

KOHCTAHTA Γ.: CoennHeHnn HOflMen 3eMe.τb β TeueHitH neftcτBHΛ
ycτaβa οτ 24 HHBapa 1968 rona. Prz. Geod. T.50:1978 JVa 6, cτp. 191
IIpeflCTaBneHO πonojκeκne no nnonjaflHOM πθBbimeHMK> cτpyκτypbt SeMneflenna.
OScyacfleHO Bθ∏poc COBpeMeHHbtx CoeflMHennft μ oSMeiia senem>, oStæm coe;jnHaeMLix η OSMeHaeMBix pa6oτ, a τaκjκe pe3yabτaτBi 3τnx pa6oτ.

K)3EΦAIIIOK H., K>3EΦAΠ,K)K A.: Pacπo3HaHne ɜpo 3uh n∏n 3eMneycτpoHτej∏>Hbix ueneft. lIacn> H — MHBeHτapH3atjmι ɜpoɜnw. Prz. Geod.
T.50:1978 JVa 6, cτp. 193
OScyacfleHo oS∙beM n ne.TB MHBeHτapn3atjMn ɔpoɜitn. ΠpeflCτaBneno ∏pmiπjmπbi
n τexHθnoτnιo BBinoaHeHMH oβπjeft MHBeHτap∏3auκM πepeflaa ochobbi κacaκ>ɪɪjneea τpex cτeπeιiM 6flnτeΛbHθcτn 3aujMTBi πohbli πepefl ɔpoɜneft. CφopMynπp0BaH0 ⅛ψneHaHMa noflpoSHOft MHBeHτapM3auιtn opoɜnn.

MPOHEK C., BACMJIEBCKM H.: M3MepeHHH paccτoHHMH MHκpoB0.flH0BbiM AajibHOMepOM SIAL-MD60 φnp.Mbi CeMeHC A.η>6mc b Ilκ>pHxy.
Prz. Geod. T.50:1978 JVa 6, cτp. 197
ABτopbi πpejjcτaBM∏M MτorM πo.τeBbix MccaeflOBaHMft mhkpobobhoγo JjanbHOMepa
SIAL-MD60 n CpaBHeHne nx c IiTOrastM pa6oτbi BanbHOMepa AOA-6BL. OnpeBeneHO cpennino omnSκy M3MepeHna, πpθBeneHθ CpaBHeHne πoπe3HBix πp∏3Hakob τex MHCTpyMeHTOB.
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Płk doc. dr inż. STANISŁAW PACHUTA
Warszawa

Termin laser jest akronimem od angielskiej nazwy Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation, co ozna
cza wzmacniacz światła przez wymuszoną emisję promie
niowania.
Podstaw>’ teoretyczne działania laserów stanowią prawa
promieniowania i pochłaniania fal elektromagnetycznych
przez atomy i cząstki, podane przez Nielsa Bohra w 1913 ro
ku, oraz zjawisko emisji wymuszonej, odkryte w 1917 r. przez
Alberta Einsteina.
W roku 1954 Mikołaj Basów, Aleksander Prochorow
i Charles Townes określili warunki, w jakich możliwe jest
uzyskanie promieniowania wymuszonego oraz podali zasady
konstrukcji urządzenia, za co uzyskali nagrodę Nobla.
T. Maiman w 1960 roku uruchomił pierwszy w świecie la
ser impulsowy na monokrysztale rubinu, a w 1961 roku
A. Javan, B. Bennet i D. Herriot uruchomili pierwszy laser
gazowy.
W Polsce pierwsze lasery uruchomili Kazimierz D z i ęciołowski i Zbigniew Puzewicz w Wojskowej Aka
demii Technicznej, w 1963 roku — laser gazowy i laser ru
binowy, a w roku 1966 — laser molekularny, na dwutlenku
węgla (CO2). W ciągu lat, które upłynęły od uruchomienia
pierwszych laserów w świecie, opracowano, uruchomiono
i rozpoczęto produkcję kilkuset typów i rodzajów laserów
o bogatym zakresie zastosowań.
W zastosowaniach "wojskowych we wszystkich rodzajach
broni na pierwsze miejsce wysuwają się dalmierze lasero
we i systemy urządzeń ściśle związanych z dalmierzami.
Służą one przede wszystkim do szybkiego pomiaru odległości
do obiektu w celu automatycznego uzyskania danych ognio
wych.
Powszechne wykorzystanie znajdują lasery w lotnictwie.
Do potrzeb nawigacji lotniczej skonstruowano urządzenia la
serowe do pomiaru wysokości lotu środka latającego, po
miaru szybkości lotu, obserwacji terenu w nocy i w trud
nych warunkach atmosferycznych, do identyfikacyjnego
oświetlania terenu, określania i ścisłego przewidywania
krótkoterminowego stanu warunków atmosferycznych. Skon
struowano również wyjątkowo precyzyjne żyroskopy lase
rowe oraz laserowy radar nawigacyjny.
Zbudowano także urządzenia laserowe do rozpoznania
lotniczego. W rozpoznaniu fotograficznymi do oświetlania
wykorzystano silne impulsy laserowe zamiast dotychczas
używanych lamp błyskowych. Urządzenia takie można rów
nież wykorzystywać w trudnych warunkach atmosferycz
nych, zapewniając doskonałą jakość zdjęć wykonywanych
z wysokich i niskich pułapów lotu.
Laserowe systemy holograficzne pozwalają na kilkakrot
nie szybsze rozpoznawanie obiektów określonego
i obiektów znajdujących się za zasłoną chmur lub

Geodezja a technika laserowa

Laserowe systemy telekomunikacyjne umożliwiają prze
kazywanie na wielkie odległości — informacji uzyskanych
z rozpoznania.
Do bezpośredniego wspierania działań bojowych i znacz
nego zwiększenia efektywności broni skonstruowano:
— systemy do wybierania i oświetlania wiązką promieni
laserowych określonych celów punktowych i współdziała
jące z nimi pociski i bomby samonaprowadzające się na
obiekty oświetlone laserem;
— laserowy radar do kierowania ogniem broni poklado~
wej oraz do laserowego oświetlania pola walki;
— laserowe Zapalnikizblizeniowe;
— laserowe urządzenia śledzące;
— laserową broń radiacyjną;
— laserowe zapalniki do bomb różnego rodzaju;
— systemy laserowe do szkolenia bojowego pilotów w za
kresie pilotowania i prowadzenia ognia.
Również w innych rodzajach wojsk możliwości wykorzys
tania techniki laserowej są znaczne. Wymienione zastoso
wania laserów obejmują jakościowo nowe urządzenia lub
odmiany posiadanych urządzeń wykorzystujących inne niż
laserowe źródła promieniowania. Promieniowanie laserowe
spowodowało w tych urządzeniach skok jakościowy w za
kresie dokładności, rozróżnialności, szybkości działania,
niskich kosztów, małych wymiarów i małej mocy, tak że
odpowiedniki laserowe posiadanych wcześniej systemów są
zupełnie innymi, znacznie nowocześniejszymi urządzeniami.
Dość powszechne są opinie, że poza zastosowaniami tech
niki laserowej w wojsku, najpoważniejsze, kompleksowe
wykorzystanie laserów może mieć miejsce w geodezji. Do
1968 roku zdarzały się sporadyczne wypadki wykorzystania
laserów do celów geodezyjnych.
Od 1970 roku w Katedrze Geodezji i Fotogrametrii Wojs
kowej Akademii Technicznej rozpoczęto działania mające na
celu powszechne zastosowanie techniki laserowej w geodezji.
Zespół pracowników tej Katedry, pod kierunkiem Stanis
ława Pachuty, przystąpił'do Tcdnsfiniowania i budowy
laserowych instrumentów geodezyjnych oraz opracowania
sposobów i metod wykorzystania w pracach pomiarowych.
W wyniku działalności zespołu opracowano- kilkanaście róż
norodnych modeli geodezyjnych instrumentów laserowych
oraz sprzętu pomocniczego.
Do najpoważniejszych zalet wynikających z zastosowania
laserów w geodezji należy záliczvé:
— możność automatyzacji niektórych prac geodezyjnych,
bowiem umowną oś celową klasycznych instrumentów zastą
piono wiązką promieni laserowych niosących pewien zasób
energii;
— możność wykonywania pomiarów w warunkach Ograiczonej widoczności (zmrok, noc, ciemne pomieszczenie itp.).
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co dotychczas było możliwe tylko w sporadycznych wypad montowej podjąć się budowy doków pływających o wypor
ności 70 000 t oraz wprowadzić nową metodę powiększania
kach;
— możność prowadzenia prac pomiarowych w warunkach statków, polegającą na przecinaniu ich i wstawianiu odpo
wiednio dobranych elementów.
nie zapewniających właściwego bezpieczeństwa;
Na podkreślenie zasługuje to, że od chwili zastosowania
— możność wykonywania pomiarów geodezyjnych w wa
runkach specyficznych, zasadniczo uniemożliwiających ich metod geodezyjnych wykorzystujących technikę laserową
stocznie nasze nie mają kłopotów z przekazywaniem wybu
realizację za pomocą instrumentów klasycznych;
— znaczne przyspieszenie wykonywania niektórych czyn dowanych statków zleceniodawcom, ponieważ podstawowe
ności pomiarowych wraz z ewidentnym zwiększeniem uzys gabaryty są zgodne z dokumentacją, co w poprzednich la
tach nie zawsze dotrzymywano. Niedociągnięcia te obniżały
kiwanych dokładności;
— znaczne zwiększenie zasięgu widzialności optycznej w klasę zbudowanego obiektu, zmniejszając znacznie jego cał
trudnych warunkach atmosferycznych, w wypadku wyko kowitą wartość, co w dużym stopniu wpływało ujemnie na
efekty ekonomiczne przemysłu stoczniowego.
rzystania laserów pracujących w podczerwieni.
Technika laserowa z odpowiednio dobranym sprzętem poU nas jako pierwsi zastosowali technikę laserową geodeci
pracujący w górnictwie. Laser pozwala im na zastąpienie mocmczym poźwoTT zautomatyzować następujące prace ge
dawnego systemu wyznaczania kierunku i pochylenia w wy odezyjne:
robiskach kopalnianych, polegającego na tak zwanym wie • — badanie odkształceń torów podsuwnicowych;
szaniu godzin. Wiązka laserowa jest tu idealnym, widocz o — badanie nierówności i nieprostoliniowości torów kole
nym znakiem wskazującym kierunek postępu robót górni
jowych;
czych.
— badanie odkształceń obiektów hydrotechnicznych (za
Promień laserowy może zastąpić dotychczasowe metody pory, tamy i jazy);
orientacji i pionowania kopalń. Zastosowanie tej techniki
— badanie odkształceń mostów i wiaduktów;
skróci do minimum czas zatrzymania ruchu dźwigów w szy
— badanie pionowości i prostoliniowości prowadnic dźwi
bach wydobywczych. Zastosowanie techniki laserowej wraz gów i wyciągów szybowych;
z odpowiednio opracowaną metodą pozwala na co najmniej * — wykonanie profili podłużnych i poprzecznych koniecz
dziesięciokrotne skrócenie czasu wykonania okresowych in
nych do budowy dróg, autostrad i pasów startowych na lot
wentaryzacji niedostępnych wyrobisk i komór górniczych. niskach;
Należy nadmienić, że inwentaryzacja takich wyrobisk meto
— prowadzenie robót metodą tunelową z wykorzystaniem
dami tradycyjnymi trwała od dwu do czterech tygodni. Wy
tarczy, do potrzeb budowy metra, kolektorów, wodociągów,
konanie przekroju wyrobisk górniczych i chodników za po gazociągów i innych przewodów podziemnych;
mocą pionowych płaszczyzn laserowych w zaplanowanych
— geodezyjną obsługę budownictwa wysokościowego, jak:
odstępach czasu, a następnie opracowanie ich metodami fo wysokościowe budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe,
togrametrycznymi, pozwoli na przewidywanie tąpnięć, co kominy fabryczne, wieże i maszty różnego typu;
w znacznym stopniu może zapobiec skutkom katastrof gór
— ustawianie w osi, z największą precyzją, elementów
niczych. Zastąpienie tradycyjnych instrumentów teodolitami
dużych maszyn, turbozespołów itp.;
i niwelatorami laserowymi pozwoli na znacznie dokładniej « — sterowanie pracą różnego rodzaju maszyn roboczych
sze i efektywniejsze wykonywanie pomiarów geodezyjnych (spychacze, koparki, kombajny górnicze, maszyny drenar
w trudnych warunkach kopalnianych.
skie, podbijarki itp.).
Następnym działem gospodarki narodowej, w którym na
Wykorzystanie promienia laserowego w dalmierzach po
szeroką skalę zastosowano technikę laserową, jest przemysł
zwala na niezwykle szybkie i dokładne pomiary odległości
stoczniowy.
W Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego do wyzna- z Ziemi do obiektów kosmicznych, powszechnie stosowane
w pomiarach satelitarnych. Specjalne dalmierze geodezyjne,
CzaniaTdaszczyzrlprostopadlych względem osi budowanego
statku zastosowano instrumenty laserowe wraz z odpowied których budowę oparto na wiązce laserowej jako fali nośnej
nim wyposażeniem, co przyspieszyło montaż oraz zwiększyło pozwalają na pomiar sieci geodezyjnych metodą trilateracji,
eliminując prawie całkowicie inne metody pomiaru długości,
znacznie jego dokładność. Wykorzystanie techniki laserowej
wraz z metodami fotogrametryczno-analitycznymi do obsłu niezwykle pracochłonne, a zatem nieekonomiczne. Wystar
czy powiedzieć, że obecnie pomiar długości boku triangula
gi geodezyjnej na prefabrykacji oraz przy montażu na po
cyjnego, rzędu 50—60 km, trwa około 1 godziny. Pomiar cachylni znacznie skróciło czas budowy statku i wyelimino
wało powtórny transport na trasie prefabrykacja — po Tej sieci triangulacyjnej Iraku, wykonany dalmierzami la
serowymi przez polskich geodetów ze Zjednoczenia „Geochylnia.
W Gdańskiej Stoczni Remontowej wprowadzenie instru kart”, zakończono w ciągu niespełna roku, podczas gdy pol
mentów laserowych do obsługi geodezyjnej przy budowie ską sieć triangulacyjną mierzono metodami klasycznymi
doków pływających przyczyniło się do zbudowania doku około 20 lat. Należy również podkreślić, że geodezyjne in
pływającego o wyporności 55 000 t, przeznaczonego dla ar strumenty laserowe pozwalają na wykonywanie pomiarów
w ciągu całej doby, co ma tę zaletę, że prace można wyko
matora szwedzkiego. Stosowanie tylko instrumentów kla
nywać w najdogodniejszych warunkach, na przykład w
sycznych w pracach geodezyjnych znacznie opóźniłoby za
miastach — nocą, podczas małego ruchu ulicznego, w za
kończenie budowy doku oraz nie zapewniłoby bardzo wyso
kładach przemysłowych — w czasie zmiany o zmniejszonej
kiej dokładności żądanej przez zleceniodawcę. Zkiobyte do
świadczenie przy budowie tego doku pozwoli Stoczni Re liczbie obsługi lub podczas przestojów.

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej SGP

za grudzień 1977 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wfdaty z oddziałów do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w grudniu 1977 roku wynio
sły 78 315 złotych.
W grudniu 1977 roku wypłacono 2 za
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pomogi pośmiertne na sumę 20 000 zło
tych.
W okresie sprawozdawczym objętym
niniejszą informacją zmarli następują
cy koledzy: Augustyn Ogiołda z Od
działu SGP w Opolu, lat 72, zmarl
22 XI 1977 r. (zawiadomienie nr 1334);
Janusz Apolin Tatarkowski z Oddziału

SGP w Krakowie, lat 66, zmar! 19 XI
1977 r. (zawiadomienie nr 1335).
KASA ZAPOMOGOWA

W grudniu 1977 roku zapomóg loso
wych nie wypdacono.

Płk doc. dr inż. STANISLAW PACHUTA
Kpt, mgτ inż. WOJCIECH MICHALSKI
Warszawa

Konferencja ,,Zastosowanie techniki laserowej w geodezji"

łódź, 18-19 grudnia 1977 roku

Kronika konferencji

W grudniu 1976 roku ukonstytuował się Komitet Organiza
cyjny konferencji w składzie: płk doc. dr inż. Stanisław
Pachuta — przewodniczący, doc. dr hab. inż. Wojciech
Janusz — wiceprzewodniczący, prof, dr hab. inż. Czesław
Kamela, prof, dr hab. inż. Tadeusz Lazzarini, prof,
dr hab. inż. Henryk L e ś n i o k, doc. dr hab. inż. Andrzej
Hermanowski, mgr inż. Tomasz Jabłoński, mgr
inż. Ryszard Koscielewski, mgr inż. Wojciech Michal ski, dr inż. Julian Niebylski, mgr inż. Franci
szek Pi 1 u ś, mgr inż. Eugeniusz Pociecha, mgr inż.
Hubert Rak, mgr inż. Krzysztof Stasiak, mgr inż. Ja
nusz Wernik, mgr inż. Jerzy Ziuzia —sekretarz orga
nizacyjny.
Do udziału w obradach zgłosiło akces 238 osób z krajo
wych środowisk geodezyjnych βraz 24 osoby reprezentujące
stowarzyszenia geodezyjne ze wszystkich krajów demokracji
ludowej.
Obrady otworzył 18 grudnia 1977 roku przewodniczący Od
działu Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lodzi — inż. Sta
nisław Kluska. Powitał on uczestników konferencji,
a wśród nich: przedstawiciela prezydenta miasta Łodzi, głów
nego geodetę miasta — mgr inż. Piotra Fabiańskiego,
przewodniczącego Rady Oddziału NOT w Łodzi — doc. dr inż.
Ksawerego Krasowskiego, geodetów z krajów socjali
stycznych— Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, NRD, Wę
gier i ZSRR, a także reprezentantów instytucji eksponują
cych sprzęt na wystawie zorganizowanej z okazji konferen
cji — byli to przedstawiciele firmy Wild-Heerbrugg ze Szwaj
carii, Zjednoczenia Kopalnictwa Rud Miedzi „Cuprum”,
Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, OPGK ze Szczecina,
OPGK z Katowic oraz Wojskowej Akademii Technicznej
z Warszawy.
Następnie płk doc. dr inż. Stanisław Pachuta powitał
gości w imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji oraz
Zarządu Głównego SGP. W wypowiedzi zaakcentował rolę,
jaką spełnia laser, a także różnego rodzaju urządzenia lase
rowe w działalności człowieka.
W imieniu Rady Wojewódzkiej NOT doc. dr inż. Ksawery
Krasowski wyraził zadowolenie z możności goszczenia
na łódzkiej ziemi tylu wybitnych przedstawicieli geodezji
polskiej. W imieniu środowiska technicznego Łodzi życzył
wszystkim, aby prócz zapoznania się z dorobkiem geodetów,
reprezentowanym na konferencji, zwrócili również uwagę na
niewątpliwe w ostatnich latach gospodarcze, techniczne i so
cjalne osiągnięcia rozwijającego się miasta.
Jako pierwszy spośród uczestników zagranicznych zabrał
głos przedstawiciel geodetów bułgarskich — dr Lubomir
Czesankow. Podkreślił on znaczenie zorganizowanej kon
ferencji i wyraził nadzieję, że uczestnicy spotkania z korzy
ścią dla geodezji będą rozwijać tę technikę u siebie i dzięki
niej z lepszym efektem rozwiązywać skomplikowane zagad
nienia geodezyjne.
W imieniu geodetów czechosłowackich zabrał głos doc. dr
inż. Josef Zeman, przekazując pozdrowienia i życzenia
owocnych obrad od wszystkich środowisk geodezyjnych brat
niej Czechosłowacji.
Życzenia owocnych obrad i pozdrowienia od mierniczych
jugosłowiańskich przekazał inż. Boris Paynovski —
przewodniczący Związku Geodetów Macedonii.
W imieniu geodetów niemieckich przekazał pozdrowienia
dr Peter Apel z NRD, który, podziękował Komitetowi Or
ganizacyjnemu za zaproszenie na konferencję.
Dr Gyula Graczka z Węgierskiej Republiki Ludowej
życzył uczestnikom owocnych obrad w imieniu Stowarzysze
nia Geodetów Węgierskich oraz przewodniczącego Stowarzy
szenia — prof, dra Lajosa Homorodiego.

W imieniu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ZSRR
inż. A. E. R o ż k o w podziękował za zaproszenie i umożli
wienie udziału w konferencji oraz przekazał pozdrowienia
od pracowników Nowosybirskiego Instytutu Geodezji i Kar
tografii.
Obradom konferencji przewodniczyli kolejno: płk doc. dr
inż. Stanisław Pachuta, doc. dr hab. inż. Bronisław
Skinderowicz, doc. dr inż. Stanisław Przewłocki,
płk dr inż. Jerzy Butowtt.
W czasie konferencji w Domu Technika czynna była wy
stawa laserowego sprzętu geodezyjnego, którą w pierwszym
dniu obrad otworzył doc. dr inż. Ksawery Krasowski.
Wystawa cieszyła się ogromnym powodzeniem. Zwiedziło ją
wielu geodetów ze środowiska łódzkiego, a także młodzież
szkolna z Technikum Geodezyjno-Drogowego.
Na wystawie prezentowano następujący laserowy sprzęt
geodezyjny: uniwersalne laserowe instrumenty geodezyjne
TÏP-Ï, KP-2 i KP-4, automatyczny pɪonownik Iaserowo-Optyczny KP-3, teodolit laserowy TEO LAS KP-5, niweIator laserowy NI LAS KP-6, nasadkę laserową KP-7A na
teodolit, nasadkę laserową KP-7B na niwelator, nasadkę
laserową KP-8 na tachimetr BRT 006, nasadkę anamorfotyczną na teodolit, pryzmat wirujący załamujący wiązkę la
serową pod kątem prostym i formujący płaszczyznę la
serową, niwelator laserowy AGA Geoplane 300, dalmierz
Wilda DI 3S, pionownik ZNL wraz z okularem laserowym
GLO-2 firmy Wild-Heerbrugg, teodolit Kerna DKM-2AL,
laserowy wskaźnik kierunku typu GL-3BM.
Zagadnienia techniczne nie były jedynym elementem wy
pełniającym czas uczestników konferencji. Imprezą uzupeł
niającą było spotkanie towarzyskie w łódzkiej restauracji
„Tivoli”. Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją i z pew
nością zacieśniło związki z geodetami z innych krajów,
a także pomiędzy różnymi środowiskami w kraju. Dla gości
zagranicznych zorganizowano wycieczkę techniczną do koPrzemawia przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Węgierskich —
dr Gyula Graczka
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Referaty

Ogólne problemy rozwoju laserowych instrumentów geode
zyjnych w Polsce — płk doc. dr inż. Stanisław Pachuta.
Referent przypomniał historię powstania laserów, podkreśla
jąc, że w krótkim czasie lasery wykazały swoje wysokie
walory techniczne i naukowe, stworzyły nowe, nieznane moż
liwości zastosowania światła. W dalszej części referatu omó
wiono chronologicznie urządzenia laserowe, zaprojektowane
do potrzeb geodezyjnych w Katedrze Geodezji i ⅛ otogι*laιne
*
trii WAT. .Test to bogaty zestaw przyrządów,-dzielących się
pod względem konstrukcyjnym i funkcjonalnym na trzy
grupy:
1) laserowe instrumenty geodezyjne;
2) laserowe nasadki geodezyjne;
3) wyposażenie dodatkowe do laserowych instrumentów
geodezyjnych.
Do grupy pierwszej należy sześć instrumentów:
— uniwersalny laserowy instrument geodezyjny — ULIG
KP-I (teodolit);
’
'
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palni węgla brunatnego i elektrowni (w budowie) w Bełcha
towie; podczas zwiedzania inwestycji zaznajomiono ich
z problematyką prowadzonych prac geodezyjnych.
Konferencja przebiegała w miłym nastroju, a jednocześnie
miała twórczy charakter Sprzyjała temu z jednej strony
niezwykła gościnność łódzkich gospodarzy, a z drugiej zaś —
atrakcyjność tematu i wysoki poziom prezentowanego do
robku.
Podziękowania składamy Komitetowi Organizacyjnemu go
spodarzy, a zwłaszcza jego przewodniczącemu — mgrowi inż.
Fabianowi Grzybowskiemu, przewodniczącemu Od
działu Łódzkiego SGP — inż. Stanisławowi Klusce, mgrowi
inż. Jerzemu Górskiemu, mgrowi inż. Zbigniewowi
Głowackiemu, a także Kołu Zakładowemu przy Miej
skim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym w Łodzi oraz wszyst
kim osobom, które przyczyniły się do sprawnego przebiegu
konferencji.

— uniwersalny laserowy instrument geodezyjny ULIG
KP-2 (samopoziomujący niwelator laserowy);
— automatyczny pionownik Iaserowo-Optyczny — APLO
KP-3;
— uniwersalny laserowy instrument geodezyjny — ULIG
KP-4, wersja AiB (teodolit lub niwelator laserowy) ;
— teodolit IaserowyZ— TŁO L^⅞S KP-5;'
— niwelator laserowy NI LAS KP-6.
W drugiej grupie omówiono następujące urządzenia:
t — nasadkę laserową KP-7A na teodolit;
/— nasadkę laserową KP-7B na niwelator;
> — nasadkę laserową KP-8 na tachimetr BRT 006;
\— nasadkę laserową KP-9 do wyznaczania dwu płaszczyzn
pionowych wzajemnie do siebie prostopadłych.
Na grupę trzecią składa się następujący zestaw urządzeń
pomocniczych:
— nasadka anamorfotyczna, zmieniająca wiązkę laserową
o przekroju kołowym w wycinek płaszczyzny laserowej;
— nasadka pryzmatyczna, załamująca wiązkę laserową pod
kątem prostym;
— nasadka pryzmatyczna półprzepuszczająca, załamująca
jedynie część wiązki laserowej pod kątem prostym;
— nasadka do laserowego niwelatora samopoziomującego,
pozwalająca na płynną zmianę nachylenia wiązki laserowej
względem poziomu i na automatyczne utrzymanie jej w tym
położeniu;
— chromowany lub posrebrzany stożek, zmieniający pada
jącą nań wiązkę laserową w płaszczyznę laserową;
— wirujący pryzmat do załamania wiązki laserowej pod
kątem prostym i uformowania płaszczyzny laserowej;
— nakładkowa lunetka celownicza do automatycznego pionownika laserowo-optycznego;
— detektory elektroniczne i automatyczny rejestrator gra
ficzny, pozwalający na rejestrację zmian położenia wiązki
laserowej względem odbiorników w funkcji czasu lub w
funkcji przebytej drogi.
W referacie podano również dziedziny pomiarów geodezyj
nych, w których można z powodzeniem zastosować wymie
niany sprzęt.
0 możliwościach wykorzystania laserów w instrumentach
geodezyjnych — mgr inż. Ryszard Kościelewski. W re
feracie przedstawiono techniczne podstawy konstrukcji róż
nego rodzaju laserów, ze szczególnym uwzględnieniem Jase
rów gazowych, helowo-neonowych, Przedstawiono poćTstawowe wymagania stawiane laserom gazowym He-Ne z punk
tu widzenia zastosowań geodezyjnych, są to:
— małe wymiary rur laserowych;
— odpowiednio duża moc energii świetlnej;
— duża stabilność mocy emitowanej energii świetlnej;
— stabilność i niezmienność modów;
— stabilność częstotliwości;
— niezmienność rozkładu gęstości mocy emitowanej energii
świetlnej oraz niezmienność położenia osi symetrii wiązki
laserowej w czasie;
— stabilność polaryzacji liniowej (w laserach z płytkami
Brewstera);
— mały kąt rozwarcia wiązki światła laserowego;
— niezawodność i trwałość pracy lasera.
Zwrócono uwagę, że jednoczesne spełnienie wszystkich wy
magań jest zagadnieniem złożonym, gdyż są one wzajemnie
uwarunkowane i często przeciwstawne, na przykład wymóg
małych wymiarów i odpowiednio dużej mocy.
Laserowe urządzenie niwelacyjne LUN-I — mgr inż. An- Mff
drzej Gutkowski, mgr inż. Roman SiatkowskiPrzekroje terenu są, jak wiadomo, jednym z podstawowych
źródeł informacji o jego ukształtowaniu. Przekroje te, otrzy
mywane tradycyjnymi metodami niwelacyjnymi, są odpo
wiednio Zgeneralizowanym obszarem terenu i to w tym
większym stopniu, im mniejsze jest zagęszczenie punktów na
przekroju. Referenci przedstawili przykład dążenia do auto
matycznego otrzymywania ciągłych- profilów terenu. Zagad
nieniem automatyzacji pomiarów niwelacyjnych, '2E względu
na jego wagę, zajmuje się od kilku lat szereg ośrodków
naukowych. Rezultatem prac badawczych prowadzonych w
tym kierunku w Katedrze Geodezji i Fotogrametrii WAT..
jest przyrząd nazwany laserowym urządzeniem niwelacyj
nym LUN-L Jest to pomiarowe urządzenie geodezyjne pozwa
lające określać nierówności terenu wzdłuż,wybranej trasy
Tnedńoczesną rejestrãcją~gfãficzną w postaci ciągłego wykre^UΓ Z badan^pr^0wadz0n3'cħ- przez autorów referatu wyni"^i⅛Γ^Ζe zasięg profilowania z jednego stanowiska dochodzi do
700 m, przy błędzie średnim rejestracji rzędnych terenu
mH = ±2 cm i błędzie rejestracji długości przebytej drogi
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Zastosowanie laserowych instrumentów geodezyjnych w
pomiarach prostoliniowości elementów konstrukcyjnych do
ków pływających — mgr inż. Eugeniusz Pociecha.
W referacie podniesiono zagadnienia pomiarów geodezyjnych
bardzo nietypowego obiektu inżynierskiego, mianowicie doku
pływającego. Obiekt taki, znajdując się na ruchomym podło
żu, jakim jest woda, nie zachowuje stałej orientacji w ziem
skim, klasycznym układzie geodezyjnym, co bardzo kompli
kuje pracę. Ogromne wymiary doku pływającego, jego prze
znaczenie, znaczne odkształcenia elementów konstrukcyjnych
bryły doku pogłębiają złożoność zadań geodezyjnych. Refe
rent scharakteryzował konstrukcję doków pływających, omó
wił rodzaje pomiarów wykonywanych w różnych etapach bu
dowy i późniejszej eksploatacji. W referacie przedstawiono
również wiele czynników zewnętrznych działających na po
szczególne elementy doku oraz — analizując wpływ tych
czynników — udowodniono ogromną przydatność techniki
laserowej w pracach geodezyjnych na takich obiektach.
W referacie dokonano dokładnej analizy pomiarów prostoli
niowości osi symetrii poszczególnych bloków składających
się na cały dok, a także wytyczania osi szyn podsuwnicowyeh i ich późniejszego pomiaru inwentaryzacyjnego.
Bezpieczeństwo pracy przy użytkowaniu urządzeń lasero
wych — mgr inż. Józef Janecki. Referent podniósł bardzo
ciekawy i poważny aspekt towarzyszący wprowadzaniu tech
niki laserowej do powszechnego użytku, w tym także w dzie
dzinie pomiarów geodezyjnych. Jest to aspekt bezpieczeństwa
przy pracy z zastosowaniem urządzeń laserowych. W refe
racie zawarto odpowiednią klasyfikację laserów pod kątem
ich działania na organizm IudzH oraz podano sposoby i środ~ki zabezpieczenia, odnośnie do poszczególnych kategorii iaserów.
Dalmierze laserowe produkcji firmy AGA w pracach geo
dezyjnych — mgr inż. Zofia Majdanowi. Dalmierze
elektrooptyczne spełniają we współczesnej praktyce geode
zyjnej poważną rolę, ze względu na osiąganą dokładność
i ekonomiczny aspekt ich zastosowania. Aby pomierzyć od
ległość nowoczesnym dalmierzem elektrooptycznym z dokładnośoią odpowiadającą jego klasie technicznej, nie można
zaniedbywać wpływu pewnych czynników zewnętrznych na
proces pomiarowy. Czynnikom tym referentka poświęciła
znaczną część opracowania, podała ich wielkości i sposoby
uwzględniania ich wpływu przy pomiarach odległości dal
mierzami laserowymi produkowanymi przez szwedzką firmę
AGA. Referat zawierał również skrócony opis dalmierzy:
Geodimetr AGA 8, Geodimetr AGA 6 BL, Geodimetr AGA 700
i inne.
Zastosowanie promieniowania laserowego dla potrzeb foto
grametrii i fotointerpretacji — dr inż. Jerzy Butowtt,
mgr inż. Jerzy Ziuzia. Referat zawierał jakby dwie części.
W pierwszej, obszerniejszej, przedstawiono teoretyczne pod
stawy holografii, w drugiej zaś zasygnalizowano możliwości
wykorzystania holografii w fotogrametrii i fotointerpretacji.
Z referatu wynika, że choć klasyczna technika, metody
i instrumenty fotogrametryczne mają wysoki stopień dokład
ności i górują nad znajdującymi się w etapie wstępnych
prób i badań technikami związanymi z zastosowaniem świa
tła spójnego i holografii, to jednak już dzisiaj widać znaczne
perspektywy wykorzystania ich w geodezji.
Referat dotyczący analizy rozkładu temperatur w pobliżu
dużych ścian i na różnych wysokościach wygłosił doc. dr inż.
Josef Zeman (Czechosłowacja), dając w konkluzji pewne
,wnioski na temat właściwego operowania technika laserową—
~w pobliżu takich nagrzanych powierzchni podczas WYkonvwania pomiarów geodezyjno-inżynieryjnych?
Referat inż. A. E. Rożkowa z Nowosybirska (ZSRR)
dotyczył zastosowania laserów w geodezji inżynieryjnej. Re
ferent przedstawił prace, w których można stosować tech
nikę laserową, zatrzymując się dłużej nad zagadnieniami
pomiarów realizacyjnych w budownictwie.
Dr Lubomir Czesankow (Bułgaria) omówił doświad
czenia bułgarskich geodetów w pracy z laserami, szczególnie
w zakresie badania pionowości wysokich budowli. W pra
cach tych stosowano oryginalne urządzenie bułgarskie LOS-L
Wynikli doświadczeń czechosłowackich w dziedzinie zasto
sowania instrumentów laserowych w geodezji inżynieryjnej
przedstawił inż. Milan Kaspar z Katedrj- Geodezji Spe
cjalnej CVUT w Pradze. Omówił on właściwości niektórych
laserów He-Ne firmy Tesla VUVET typu TKG i przykłady
ich zastosowania do rozwiązania wielu zagadnień geodezji
inżynieryjnej.
Zastosowanie projekcji w pomiarach inwentaryzacyjnych
budowli i urządzeń przemysłowych — dr inż. Lucjan S p yr a, dr inż. Mirosław Żak. W referacie podkreślono, że
wprowadzenie do prac geodezyjnych światła laserowego po-

Inż. A. E. Rożkow z Nowosybirskiego Instytutu Geodezji i Karto
grafii (ZSRR) z zainteresowaniem zwiedza wystawę instrumentów

szerzyło możliwości wykonania skomplikowanych zadań inżynieryjno-geodezyjnych, a widoczny i dający się zaobserwo
wać w punkcie celu ślad osi celowej niejednokrotnie zmniej
sza pracochłonność wielu zadań pomiarowych. Metoda pro
jekcji jest szczególnie przydatna w pracach pomiarowych,
w których określenie współrzędnych punktów celu utrudnia
identyfikacja punktów wcinanych z dwu lub więcej stano
wisk. Podano przykład pomiaru mwentaryzacyjnego kształtu
Iiiperboloidalnej powłoki chłodni. W referacie przedstawiono
również inne przykłady zastosowania metody projekcji.
Zastosowanie laserowego źródła światła w pomiarach re
fleksyjnych — dr inż. Lucjan Spyra, mgr inż. Romuald
Nowak, mgr inż. Alojzy Wyra. W referacie omówiono
metodę refleksyjną — jedną z najbardziej precjrzyjnych me
tod pomiaru i kontroli równoległości, prostopadłości, płaszczyznowości lub prostoliniowości. Do metod refleksyjnych
zalicza się dwie techniki pomiarowe wykorzystujące odbicie
od płaszczony zwierciadła — promieni świetlnych wysyła
nych przez instrument pomiarowy, są to: autokolimacja i au
torefleksja. Referenci omówili te metody oraz współczesne
środki techniczne pozwalające na ich realizację, podali jedno
cześnie przykładj- zastosowań, zwłaszcza w precyzyjnych po
miarach w budownictwie maszynowym.
Wyniki doświadczeń nad zastosowaniem laserów produkcji
polskiej w geodezji górniczej — dr inż. Andrzej J a r zy
mo w s k i, mgr inż. Mieczysław Jóźwik. Referenci
przedstawili w skrócie charakterystykę polskich przyrządów
laserowych stosowanych w geodezji górniczej oraz praktycz
ne wnioski z ich stosowania do zadawania kierunków wyro
bisk górniczych, w inwentaryzacji dużych komór i niedo
stępnych pustek w górotworze oraz w pionowaniu i pomia
rach deformacji w szybach górniczych. W referacie sformu
łowano także wnioski dotyczące możliwości zastosowania
laserów i podniesienia efektywności ich wykorzystania.
Wpływ atmosfery środowiska na propagację światła lase
rowego w kopalni — dr inż. Andrzej Jarzymowski,
mgr inż. Mieczysław J ó ź w i k. Referat poświęcono bardzo
Podczas rozmowy w kuluarach, na pierwszym planie od lewej:
doc. dr inż. Ksawery Krasowski, doc. dr inż. Stanislaw Pachuta,
doc. dr inż. Zbigniew Czerski, dyrektor firmy Wild-Herrbrugg —
inż. Paul Mignaval, doc. dr hab. Wojciech Janusz

poważnemu, a mało dotychczas znanemu zagadnieniu wpły
wu atmosfery na rozchodzenie się światła laserowego. Część
referatu zawiera wszechstronną charakterystykę atmosfery
kopalnianej, która odznacza się wieloma specyficznymi wła
ściwościami, różniącymi ją od atmosfery nad powierzchnią
ziemi. Przedstawiono wyniki badań wpływu powietrza o róż
nych parametrach, znajdującego się w kopalni na promie
niowanie laserowe. Mimo przedstawienia jakościowych i ilo
ściowych rezultatów badań, autorzy referatu podkreślili ko
nieczność prowadzenia dalszych szczegółowych badań nad
tym zagadnieniem.
Laserowy wskaźnik kierunku typu GL-3BM — doc. dr
hab. inż. Bronisław Skinderowicz, doc. mgr inż. Zbi
gniew Zawadzki. Referenci omówili rezultaty prac ba
dawczych, prowadzonych od kilku lat przez Główny Instytut
Górnictwa z udziałem Polskich Zakładów Optycznych nad
konstrukcją tak zwanego lasera Ognioszczelnego. Doprowa
dziły one do opracowania w 1976 roku prototypu lasera
Ognioszczelnego. Otrzymał on nazwę GL-3BM. GłównyrrT
przeznaczeniem tego urządzenia jest zadawanie kierunków
pionowych i poziomych w wyrobiskach górniczych kopalni
gazowych. W referacie zawarto szczegółowy opis konstrukcji
przyrządu wraz z uwagami dotyczącymi jego eksploatacji
w trudnych warunkach kopalnianych.
Wyniki badań pionownika ZNL wraz z okularem lasero
wym GLO-2 firmy Wild-Heerbrugg w warunkach górni
czych — dr inż. Alojzy Dzierżęga. Referent w ostatnim
okresie prowadził badania nad określeniem dokładności
i możliwości wykorzystania tego pionownika w polskich wa
runkach górniczych. Przyrząd ten, wraz z okularem lasero
wym i wyposażeniem dodatkowym, firma Wild-Heerbrugg
wypożyczyła Instytutowi Geodezji Górniczej i Przemysłowej
AGH do celów badawczych. Referat zawiera rezultaty do
świadczeń, a także wnioski dotyczące wykorzystania pionow
nika.
Problemy automatyzacji prac pomiarowo-kontrolnych w
budownictwie statków morskich — mgr inż. Tomasz J abłoński. W referacie przedstawiono problematykę wyko
rzystania promieniowania laserowego w budownictwie okrę
towym. Autor referatu omówił potrzebę zastosowania tech
niki laserowej, a także szczegółowo zanalizował możność
wykorzystania jej do automatyzacji pomiarów.
Dyskusja

Mgr inż. Mieczysław Jóźwik z Akademii Górniczo-Hut
niczej zapytał o możliwość podjęcia w Polsce produkcji rur
laserowych, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w re
feracie O możliwościach wykorzystania laserów w instru
mentach geodezyjnych. Na pytanie to odpowiedzi udzielił
przedstawiciel Zakładów im. Róży Luksemburg (Zjednocze
nie POŁAM) — mgr inż. Andrzej Potocki, oświadczając,
że Zakłady mogą podjąć się produkcji rur laserowych
o wspomnianych parametrach, ale pod warunkiem odpo
wiednio wysokiego zapotrzebowania (około 1000 sztuk rocz
nie). Spełnienia takiego warunku wymaga także produkcja
zasilaczy do rur laserowych tego typu. Producent wyraził

gotowość porozumienia w tej sprawie z kompetentnymi oso
bami ze środowiska geodezyjnego.
■ ■ .
Przedstawiciel CUPRUM, kierownik Zakładu Miernictwa
i Szkód Górniczych — mgr inż. Jerzy Oczkowicz, pod
kreślił wagę podjęcia prac nad nowymi metodami pomiarów
komór poeksploatacyjnych, z którym to zagadnieniem zwró
cono się do Katedry Geodezji i Fotogrametrii WAT. Omówił
korzyści i efekty ekonomiczne uzyskane dzięki zastosowaniu
nasadki laserowej KP-8 na tachimetr BRT 006 podczas in
wentaryzacji komór wyrobiskowych oraz pomiaru komór
zawałowych.
Doc. dr hab. inż. Bronisław Skinderowicz z Głów
nego Instytutu Górnictwa w Katowicach mówił o koniecz
ności stosowania laserów w geodezji górniczej, zwłaszcza
przy obecnej szybkości eksploatacji górniczej. Stwierdził tak
że, że z dyskusji i z wniosków konferencji może wyniknąć
potrzeba częściowej zmiany programów nauczania w szkol
nictwie geodezyjnym. W swojej wypowiedzi podkreślił do
niosłość konferencji i wyraził podziękowanie organizatorom.
Doc. dr Henryk Kowalski — zastępca dyrektora do
spraw naukowo-badawczych w IGiK omówił wiele aspektów
wykorzystania laserów w geodezji. Dokładniej zatrzymał się
nad możliwością wykorzystania światła spójnego do konstruo
wania podziałek interferencyjnych liniowych, a także kąto
wych. W konkluzji stwierdził, że należymy do nielicznych
krajów świata, które zorganizowały taką konferencję. Wyra
żając nadzieję, że nastąpi teraz seria spotkań tego typu,
podziękował Komitetowi Organizacyjnemu za zorganizowa
nie konferencji.
Dr inż. Mirosław Żak wspomniał o minionej niedawno
setnej rocznicy śmierci wybitnego konstruktora instrumentów
geodezyjnych, Henryka Wilda, który przyczynił się do roz
woju techniki geodezyjnej zarówno w zakresie konstrukcji
optycznych, jak i mechanicznych.
Przedstawiciel PZO (producenta instrumentów geodezyj
nych laserowych w Polsce), inż. Jerzy Kunkel, zwrócił
się do geodetów z apelem o zgłaszanie potrzeb w zakresie
wyposażenia laserowego. Stwierdził, że żadna firma nie podejmie produkcji urządzeń, na które nie ma zamówień.
Zaznaczył, że PZO nie będzie produkować instrumentów typu
nasadkowego lub pracuja.cych w powiązaniu z klasycznymi
instrumentami geodezyjnymi, bo w obecnym etapie nie do
równa renomowanym firmom zagranicznym.
Płk doc. dr inż. stanislaʌv Pachuta wyraził zadowole
nie ze zorganizowania u nas pierwszej w Europie konferen
cji poświęconej temu tematowi. Następnie zwrócił się do
zebranych z życzeniem, by upowszechniali tę dziedzinę w
swoich środowiskach.
Uczestnicy konferencji jednomyślnie zaakceptowali wnio
sek upoważniający Zarząd Główny SGP do wystąpienia do
GUGiK o spowodowanie podjęcia u nas produkcji geode
zyjnych instrumentów laserowych wraz z wyposażeniem
dodatkowym oraz o wystąpienie na najbliższym spotkaniu
szefów służby geodezyjnej krajów socjalistycznych z propo
zycją zaopatrzenia w ten sprzęt wszystkich krajów naszego
obozu.
'

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej SQP
za styczeń 1978 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w styczniu 1978 roku wynio
sły 120 173 złote.
W styczniu 1978 roku wypłacono 3
zapomogi pośmiertne na kwotę 30 000
złotych.
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W okresie Sprawozdawczyrn objętym
niniejszą informacj⅜ zmarli następują
cy koledzy: Jan Franciszek Swoboda z
Oddziału SGP w Bydgoszczy, lat 86,
zmarł 29 X 1977 roku (zawiadomienie
nr 1336); Jan Tadeusz Szczuka z Od
działu SGP w Warszawie, lat 69, zmarł
15 I 1978 roku (zawiadomienie nr 1337);
Zdzisław Szumny z Oddziału SGP w

Rzeszowie, lat 70, zmarł 21 XII 1977 ro
ku (zawiadomienie nr 1338).
KASA ZAPOMOGOWA

W styczniu 1978 roku wypłacono
1 zapomogę losową w kwocie 4000 zło
tych koledze z Oddziału SGP w Łodzi.

Konfrontacje geodezyjne
Rozmowa z mgrern inż. Edwardem
Mechą, wicedyrektorem ds. inwesty
cyjnych Wojewódzkiego Zjednocze
nia Gospodarki Komunalnej i Miesz
kaniowej w Katowicach

Konfrontacja wyjściowa

Jaki rys działalności geodezyjnej sprawdził się w Wa
szych studiach, praktyce zawodowej i zamierzeniach życio
wych?

W trzynastym roku życia, wstępując do technikum geode
zyjnego, związałem się zawodowo z geodezją i niezmiennie
po dzień dzisiejszy utrzymuję, że jest to zawód piękny,
vdzięczny i bardzo użyteczny, zawód interdyscyplinarny,
o charakterze twórczym. W wyniku wielokierunkowych stu
diów· na uczelniach ekonomicznych, technicznej i humani
stycznej, wzbogacony długoletnią praktyką zawodową pro
dukcyjną i w organach zarządzania województwa kato
wickiego, a także obserwacją funkcjonowania geodezji w
systemach infrastruktury technicznej w kilkunastu krajach
Iiuropy, uważam, że efektywny i społecznie najbardziej uży
teczny jest taki model geodezji, w którym treść zawodu
stanowią stałe funkcje rejestracyjne oraz twórcze w odnie
sieniu do wszystkich elementów zagospodarowania terenu
(użytkowanie terenu, władanie nim, uzbrojenie w urządzenia
infrastrukturalne, planowanie przestrzenne). Nie ukrywam,
że czyniłem i czynię wszystko, aby taki model działania geo
dezji upowszechnić, gdyż jestem przekonany, że jest on nie
zbędny do realizacji linii polityczno-gospodarczej naszych
władz.
Przy intensywnym zaangażowaniu w pracę zawodową dy
namizm Waszej postawy obywatelskiej wykroczył daleko
poza dyscyplinę techniczną.

Zakres podjętej przeze mnie pracy zawodowej ma w więk
szym stopniu charakter społeczno-polityczny niż techniczny.
Uzasadnia to zakres prowadzonych inwestycji komunalnych,
obejmujący 1/5 inwestycji komunalnych w Polsce, przekra
czający w skali roku 5 mid złotych. Przy takim zakresie
zadań, stwarzającym problemy o charakterze makroekono
micznym, trudno skoncentrować się na zagadnieniach czysto
technicznych, ale właśnie geodezja dysponuje kapitalnymi
możliwościami syntezy zadań o takim zakresie. Rzecz w tym,
że system ujednoliconych map, szczególnie map tematycz
nych, jest tworzywem ładu i efektywności nawet najwięk
szych zadań gospodarczych. Ale mapy nieaktualne, o nie
kompletnej treści lub ich brak na przykład w odniesieniu
do elementów uzbrojenia terenu to źródło ogromnych strat
gospodarczych, poważnych błędów technicznych, rzutujących
na społeczne koszty rozwoju jednostek urbanistycznych.
I jakkolwiek formalnie pracuję obecnie poza geodezją, to
charakter prowadzanej przeze mnie działalności zawodowej
nie tylko nie osłabił związków z zawodem, ale wręcz spo
tęgował je. Do pewnego momentu cały świat obserwowałem
przez pryzmat geodezji. Dziś, doceniając rolę geodezji, widzę
ją już we właściwych szufladkach systemu społeczno-ekono
micznego, a klasyka geodezyjna nie przesłania mi horyzon
tów myślowych. Tym ostrzej widzę inne dziedziny przez
geodezję nie podejmowane lub podejmowane w zbyt wąskim
zakresie. Nie mogę pogodzić się z brakiem systemu stałej
aktualizacji map, z tworzeniem nowych map bez granic
władania, z brakiem katastru uzbrojenia terenu, z brakiem
systemu koordynacji uzbrojenia, z pogłębiającym się dystan
sem pomiędzy geodezją a urbanistyką oraz organami zarzą
dzania gospodarką terenową, z dewaluacją pojęcia i funkcji
administracji geodezyjnej, z karykaturalnym przytłoczeniem
wielkością przerobu faktycznych wartości użytkowych pracy
geodety, z postępującą deprecjacją zawodu, wyzbywaniem
się inicjatywy, nieumiejętnością dyskusji technicznej z przed
stawicielami innych dziedzin. Zastrzegam się, że sformuło
wania te nie dotyczą wszystkich środowisk geodezyjnych,
gdyż z tego, co znam, Warszawa, Poznań, Kraków czy Łódź
wyraźnie wysunęły się do przodu, ale to są wyjątki.

Huta Katowice rzutuje w istotny sposób na tempo prze
mian konurbacji katowickiej. Co należy zrobić dla wszyst
kich pracujących w wielkim przemyśle górnośląskim, dla
przemysłu i infrastruktury społeczno-technicznej wojewódz
twa?

Ogromnej ekspansji przemysłowej regionu towarzyszą nie
korzystne zmiany środowiska, narastające bariery ściekowe,
zapylenia, zatłoczenia przestrzeni życiowej, zakorkowania
systemów komunikacyjnych, niewydolności systemów ener
getycznych, zanikania terenów rekreacji i wypoczynku. Licz
ba tych barier dla otoczenia narasta, a potęguje ją dodat
kowo bariera, którą umownie nazwę barierą działalności
technicznej. Chodzi o sposób zagospodarowania powierzchni
w warunkach takiej, jak na Śląsku, jej ograniczoności, w
szczególności zaś chodzi o sposób projektowania ciągów in
frastrukturalnych. Projektowanie kolizyjne bez rozeznania
uzbrojenia terenu, projektowanie przebiegami obecnie naj
krótszymi, które po kilku latach wymagają przekładki, prak
tyczne niestosowanie kanałów zbiorczych — to czynniki rzu
tujące na nieracjonalne wykorzystanie powierzchni i po
średnio na warunki życia ludzi pracy w województwie. Po
prawa czy utrzymanie na dotychczasowym poziomie warun
ków życia ludzi pracy w regionie wymaga podjęcia poważa
nych inwestycji mieszkaniowych i infrastrukturalnych, ta
kich jak: wybudowanie około UO komunalnych oczyszczalni
ścieków, kilku ogromnych źródeł ciepła z sysiemem kilku
set kilometrów sieci cieplnych dużych średnic, potężnych
i odległych ujęć wodnych wraz z magistralami przesyłowymi
2000 mm i większych, uporządkowanie systemu transporto
wego i komunikacyjnego, kosztem kilkunastu miliardów zło
tych, opracowanie systemu utylizacji odpadów, założenie
ponad 3000 ha zieleńców osiedlowych, a wszystko to w
okresie 5—8 lat. Podjęcie tego ogromnego programu inwesty
cyjnego znalazło wyraz w specjalnej uchwale Rady Mini
strów o rozwoju województwa katowickiego.
Jak na tym tle rysuje się konieczna i pilna dokumenta
cja, informacja i działalność geodezyjno-kartograficzna?

Dokumentacja, którą dysponujemy obecnie, jest niewystar
czająca dla takiej liczby i tak obszarowo znacznych zadań.
Brak rozeznania uzbrojenia terenu, brak zagregowanych in
formacji o terenie, nienadążanie z obsługą realizacyjną i po
miarami powykonawczymi są tego przykładem.
Jaka powinna być w tych warunkach dokumentacja geo
dezyjna?
__ „

Model geodezyjnej obsługi rozwijającej się aglomeracji po
winien być pełnym, sprawdzonym i operatywnym systemem
umożliwiającym natychmiastowe podjęcie narastających za
dań z zakresu przebudowy i modernizacji układów osiedleń
czych, jako że z ich budową stykamy się dziś już niezmier
nie rzadko. Miasto powinno więc mieć mapę wielkoskalową,
aktualizowaną stale, a nie okresowo, z pełną treścią, uwzględ
niającą granice posiadania i kompletne uzbrojenie podziemne.
Nie do pomyślenia jest funkcjonowanie systemu bez ka
tastru geologicznego, który jest w Warszawie wprowadzany.
Zakres informacji niezbędnej do zewnętrznego użytku to —
prócz danych o położeniu i użytkowaniu, wykazanych na
mapie elementów zagospodarowania terenu — także pełna
korelacja z państwowym systemem sprawozdawczości sta
tystycznej, czego wyrazem jest identyczność obrębów, obwo
dów, okręgów zbierania informacji statystycznych, geodezyj
nych, Urbaaiistycznych. A warunkiem takiej działalności służ
by geodezyjnej jest jej immanentne usytuowanie w organach
administracji terenowej — jako przedsiębiorstwa, jednostki
budżetowej czy innego tworu, ale to sprawa drugorzędna.
Najistotniejsze, aby służba geodezyjna czuła puls życia w te
renie, żyła nim, umiała i mogła nim w odpowiednim zakresie
sterować.
W jakiej hierarchii ustawilibyście zadania geodezyjno-kar
tograficzne z punktu widzenia potrzeb gospodarki narodo
wej?
. j

Geodeci są przekonani o najlepszych swoich predyspozy
cjach do koordynacji przestrzennej, ale to mało, mimo że to
jest prawdą, trzeba, żeby to uznali przedstawiciele innych
dyscyplin. W hierarchii potrzeb najpoważniejsze zadanie to
ład, porządek i terminowość w zbieraniu i wydawaniu wia
rygodnych map i informacji, a w drugiej kolejności — ich
kompletność i dokładność oraz szata zewnętrzna i forma.
Podana hierarchia ważności może być niezrozumiała dla geo
dety, którego dewizą życiową jest przede wszystkim do175

kładność. Dokładność, która na pewno jest potrzebna na
precyzyjnych budowlach realizacyjnych, ale w praktyce ileż
to razy zamiast z naszych wypieszczonych map, cyferek,
korzysta się z prowizorycznych szkicóv?, z uwagi na brak
dokumentacji geodezyjnej.
Konfrontacja finalna
Jeżeli uwzględni się niezwykłą pilność i wagę zadań geo
dezyjno-kartograficznych województwa katowickiego, czy
słuszne będzie podjecie tu na wzór prowadzonych od paru lat
w województwach siedleckim i nowosądeckim — wielkich
prac geodezyjnych, skoncentrowanych na wykonaniu mapy
zasadniczej?

Cieszy mnie każde wielkie zadanie geodezyjne, ale przede
wszystkim to, które potem jest użyteczne. Oczywiście, że
można i trzeba opracowywać mapy Wieloskalowe znacznych
obszarów, ale tak, aby były potem wykorzystywane. A ko
rzystać można tylko z map stale aktualnych. Pamiętam

ɔak przed ponad dziesięciu laty przystępowaliśmy do opra
cowania mapy zasadniczej GOPu, pamiętam też, że podsta
wowym zagadnieniem podnoszonym przez jej przyszłych
użytkowników była aktualność. Mapę opracowano i !prak
tycznie należałoby już zabrać się do następnej. Ale dokąd
ta droga prowadzi? Dlatego sceptycznie odnoszą się do wiel
kich inwentaryzacji uzbrojenia terenu. Nim założy się taki
kataster uzbrojenia jest on już nieaktualny, jeżeli nie pro
wadzi się bieżącej aktualizacji1). A system bieżącej aktuali
zacji zależy od zorganizowania służby geodezyjnej będącej
faktycznym współgospodarzem terenu. I w ten sposób
zamknęło się kółko odpowiedzi. Dwadzieścia lat mego czyn
nego życia społeczno-gospodarczego prawdę tę stale po
twierdza.
Wywiad przeprowadził Bronisław Lipiński
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Wyznaczanie osi średnich szyn suwnicowych

r
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przy nieuporządkowanym rozmieszczeniu punktów pomiarowych

1. Wstęp

2. Uwagi do zasad uporządkowanego rozmieszczenia
punktów pomiarowych

Zagadnienia związane z metodyką pomiarów jezdni suw
W ogólności cały proces pomiarowy jezdni suwnicowej
nicowych, jak również dotyczące opracowania wyników po
sprowadza się do obserwacji geodezyjnych w płaszczyźnie
miaru, od dłuższego czasu są przedmiotem rozważań i dysku
poziomej i pionowej wybranych punktów na szynach, a roz
sji wielu geodetów, a zwłaszcza licznego grona bezpośred
mieszczonych w przekrojach poprzecznych jezdni. Można
nich wykonawców.
więc określić, że rozmieszczenie punktów pomiarowych na
Zasadnicze rozważania i poszukiwania idą w kierunku szynach jest uporządkowane. I tylko przy uporządkowanym
usprawnienia pomiarów terenowych, skrócenia czasu obser rozmieszczeniu jest możliwe prowadzenie prac obliczenio
wych zalecanych w [5], Jak wykazuje praktyka, uporządko
wacji, opracowania nowych metod podnoszących pewność
wane rozmieszczenie punktów na innych jezdniach niż mo
1 dokładność wykonywanych obserwacji, jak również zapew
niających bezpieczeństwo zespołom obserwacyjnym. Wyni stowe wymaga dodatkowych czynności pomiarowych (roz
mieszczenie, tyczenie przekrojów poprzecznych itp.), zazwy
kiem tych poszukiwań są liczne pomysły racjonalizatorskie,
czaj wydłużających czas pomiarów. Po wtóre takie roz
opatentowane wynalazki pomocniczych przyrządów, a także
mieszczenie ni? zawsze zapewnia właściwą generalizację
bardziej ekonomiczne i bezpieczne metody pomiarów. W za
kresie opracowywania wyników pomiaru wprowadza się przebiegu osi rzeczywistych szyn w płaszczyźnie poziomej.
ścisłe wyrównania obserwacji i coraz komunikatywniejsze Bardzo często charakterystyczne odcinki czy miejsca (Iokahie
formy przedstawiania wτynik0w pomiarów. W naszym kraju deformacje, złącza itp.), wskutek konieczności zachowywania
zagadnienie pomiarów jezdni suwnicowych, dźwigowych na zasady uporządkowanego sytuowania punktów pomiaro
wych, uchodzą uwadze obserwatora (są pomijane), zubożając
biera coraz większego znaczenia, z uwagi na rosnącą liczbę
tym samym informację 0 badanej jezdni. Istotne znaczenie
tych specyficznych środków transportowych w różnych re
ma to dla jezdni naziemnych i dwupoziomowych, na których
sortach gospodarki narodowej. Trzeba podkreślić, że jedy
deformacje mają odmienny charakter niż na jezdniach mo
nie resort przemysłu ciężkiego jednoznacznie unormował ca
stowych. Przy pomiarach naziemnych jezdni poddźwigo
łokształt zagadnień związanych z pomiarami suwnic i jezdni
suwnicowych w wydanym zarządzeniu nr 10 z dnia 24II wych w odrzańskich portach rzecznych [4] wykazano, że
1972 r. [5] (w innych resortach jest w dalszym ciągu dowol szczególnie korzystne dla tego typu jezdni jest nieuporządko
wane rozmieszczenie punktów pomiarowych. Polega ono na
ność w tym zakresie). Zarządzenie to w sposób zrozumiały
i wyczerpująco określa zakres, przebieg pomiarów jezdni dowolnym rozmieszczeniu na każdej szynie punktów pomia
suwnic mostowych, najczęściej występujących w tym resor rowych, opartym na zasadzie, że zlokalizowany punkt naj
cie. Jednakże dużą grupę stanowią pozostałe rodzaje jezdni wierniej reprezentuje przebieg osi rzeczywistej danego od
(dwupoziomowe lub naziemne), które potraktowano dość po cinka szyny. Liczba tych punktów zależy od stopnia zde
bieżnie. W celu dalszego wzbogacenia zagadnień związanych 9 formowania szyn. Dla jezdni 0 dużym stopniu zdeformowa
z pomiarem w płaszczyźnie poziomej i opracowaniem uzyska nia i przewidzianych do rektyfikacji punkty pomiarowe
nych wyników autor przedstawia do dyskusji nowe koncep lokalizuje się jedynie w miejscach ekstremalnych deformacji.
cje, uogólniające dotychczasowe metody [1], [2], [5], które Ponieważ pomiar poziomego położenia punktów tak usytuo
ze względu na pewne zalety mogą być stosowane do róż wanych nie stanowi żadnej technicznej trudności, autor
nych rodzajów jezdni. Jak to będzie wykazane, stosowanie przedstawia sposoby analitycznego opracowania wyników
pomiaru. Wynikające z nich wnioski i uwagi mogą być wy
ich w praktyce może zapewnić optymalne rozwiązania prze
biegu pomiarów i prac rektyfikacyjnych jezdni suwnico korzystane w czasie pomiarów i opracowania wyników po
miaru, a także przy sporządzaniu projektu rektyfikacji.
wych, Poddzwigowych i innych.
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3. Dotychczasowj- proces opracowywania wyników pomiaru

Przedstawiony w [1], [2] i [5] proces obliczeniowy wyni
ków obserwacji można podzielić na dwa następujące po
sobie etapy.
Pierwszy etap obejmuje wyrównanie wyników obserwacji
i ocenę dokładności wykonanych pomiarów, a drugi dotyczy
wyznaczenia osi średniej toru i odchyłek od prostoliniowo
ści. W odniesieniu do etapu pierwszego należy stwierdzić,
że wyrównanie wyników pomiaru jest możliwe, jeśli w każ
dym przekroju poprzecznym (co najmniej w trzech) pomie
rzono trzy elementy:
Ai. Bi — odległość pomiędzy prostymi odniesienia a punk
tami osi;
Ri
— rozpiętość toru.
Często nie ma możności pomiaru rozpiętości toru we wszyst
kich przekrojach. Zdarza się to szczególnie przy pomiarach
jezdni dwupoziomowych i jezdni naziemnych na terenie
placów składowych, portów, stoczni, fabryk domów itp.
Powszechnie powierzchnia między szynami jest wykorzysty
wana na składowanie materiałów, skrzyń, kruszywa, węgla,
co poważnie utrudnia lub uniemożliwia dokładny pomiar
rozpiętości. Dążność do pomiaru rozpiętości, -wymagającego
dużego nakładu czasu, jedynie w celu uzyskania elementów
koniecznych do wyrównania i oceny dokładności jest nie
uzasadniona. Najczęściej w takich wypadkach pomiar prostoliniowości opiera się na założonej osnowie geodezyjnej
(czworobok lub łańcuch czworoboków) tak usytuowanej, w
której wybrane boki są zarazem prostymi odniesienia do
pomiaru prostoliniowości szyn. Poza pomiarem niezbędnych
elementów w osnowie wykonuje się pomiar wartości AiB
cd odpowiednich prostych odniesienia — boków osnowy.
W wyniku takiego postępowania wyznacza się współrzędne
punktów pomiarowych osi szyn w przyjętym układzie odnie
sienia bez wyrównania wyników obserwacji.
W drugim etapie obliczeń wyznacza się odchyłki od śred
niej osi toru metodą najmniejszych kwadratów. Przedsta
wiony w [1] i [5] proces wyznaczenia jest możliwy, jeśli są
spełnion“ następujące warunki:
— punkty pomiarowe osi rzeczywistych szyn (lewej i pra
wej) są usytuowane w równoległych przekrojach poprzecz
nych jezdni;
— dokładność pomiaru położenia punktów na obu szy
nach jest jednakowa;
— współrzędne punktów osi szyn są obliczone w ukladzi°
współrzędnych tak zorientowanym, że oś Y tego układu jest
równoległa do linii przekrojów poprzecznych.
Sposób ten polega na wyznaczeniu równania jednej prostej
wyrównującej, w postaci
Yt

= αx÷t,

(1)

na podstawie znanych współrzędnych punktów osi rzeczy
wistej toru, a więc

osnowy i punktów pomiarowych szyn). Przy tym nie zawsze
pomiar obu osi jest wykonany z jednakową dokładnością,
na co wpływa szereg czynników zewnętrznych w czasie po
miaru, jak: słabe oświetlenie jednej z szyn, rozwalcowanie
szyn, drgania jednej z szyn wywołane pracą sąsiednich suw
nic itp. Nie ma możności uwzględnienia w obliczeniach róż
nych dokładności pomiaru punktów.
Wszystkie wymienione niedogodności i utrudnienia roz
wiązują proponowane przez autora sposoby uogólniające
i poszerzające dotychczasową metodę.
4. Wyznaczanie osi średnich szyn przy nieuporządkowanym
rozmieszczeniu punktów pomiarowych, gdy znamy R

Załóżmy, że dokonano pomiaru prostoliniowości osi rze
czywistych szyn, przy dowolnym rozmieszczeniu punktów
pomiarowych (rys. 1), przy czym na szynie prawej usytuo
wano k, a na lewej n punktów. Przebieg obliczeń związa
nych z określeniem współrzędnych punktów pomiarowych
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osi szyn pomijamy, przyjmując, że obliczono je w lokalnym
układzie współrzędnych, zorientowanym jak na rysunku 1.
które oznaczono:
x∣p, Vip — współrzędne punktów osi rzeczywistej szyny
prawej, gdzie i (1, 2, 3...... k);
χja Vji — współrzędne punktów osi rzeczywistej szyny le
wej, gdzie j (1, 2, 3,..., n).
Proces obliczeniowy sprowadza się do jednoczesnego wy
znaczenia układu dwu prostych równoległych o odległości
pomiędzy nimi równej R:
— dla punktów osi szyny prawej
Yp = axp + h

— dla punktów osi szyny lewej
Y1 — ox¿ -j-

b

(3)
-4* R

z zachowaniem warunku
[(ʌ''p-ʃp)2 + (^!->()2] = [rfprfp] + [<⅛] = ɪɪɪɪɑ

v = v<' " '
' ,
2
z zachowaniem warunku

W celu wyznaczenia parametrów a oraz b układa się rów
nania odchyłek w dwu grupach, a mianowicie:
— grupa 1 obejmuje równania odchyłek dla szyny prawej

[<W] = l(Yt-y,)-] = min

<tιp = axιp + b~yιp

Po wyznaczeniu parametrów a i b w równaniu (1) metodą
pośredniczącą przystępuje się do wyznaczenia równań śred
nich osi szyn
Y- = Yt
P
τ

dιp = aχ2p + b-y2p

dkp = axkp + b-Xkp

R
R
9— = αχ -6-----2

— grupa 2 obejmuje równania odchyłek dla szyny lewej
(2)

dlj = αxti ÷b÷R-5'u
d2l = ax2l +6÷R-y2∣

Następnie oblicza się wartości odchyłek d, czyli odległości
punktów rzeczywistych od odpowiednich średnich osi szyn.
W ten sposób uzyskuje się dane do graficznego opracowania
przebiegu osi rzeczywistych względem osi średnich. W po
stępowaniu tym konieczna jest znajomość rozpiętości toru R,
którą należy uzyskać z pomiaru rozpiętości eksploatacyjnej
mostu, a nie z dokumentacji, jak to jest w praktyce. Należy
też zaznaczyć, że jeśli na szynach występują dodatkowe
punkty pomiaru, nie leżące w przekrojach poprzecznych, to
odnoszące się do nich wyniki pomiarów należy odrzucić.
Z tego wynika, że przy nieuporządkowanym rozmieszczeniu
nie można stosować tego sposobu. Konieczność odpowied
niego zorientowania przyjętego układu wymaga nieraz do
datkowych obliczeń (transformacji współrzędnych punktów

dnl =axnl^r-b+^-ylll

R
R
Y. = Y J----- = ΟΛ _ 6- ----'
' 2
2

w

Z układów równań (4) i (5) układa się równania normalne
([xpxp] + [χlx∣])α + ([xp] + KI)b - ([xpyp] - [x,yl*l) = Ol ʊ
([χpl + [χi])a + (" + fc)fc-([yp]-[y,∙]) = θ
) ()
gdzie:
yî = (R - y∣)
Rozwiązując układ (6), wyznaczamy poszukiwane niewiado
me a oraz b w równaniach (3). Natomiast podstawiając do
równań (4) i (5), otrzymamy wartości odchyłek d, to jest
odległości punktów osi rzeczywistej od wyznaczonych pro
stych. Proste te nazwano średnimi osiami szyn.
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Kp Yp = axp<-bp
X

Rys. 3

rzeczywistych, Zgeneralizowanych punktami pomiarowymi,
dwu odpowiadających im optymalnych osi średnich szyn
wzajemnie równoległych (rys. 3) w postaci
yp = axp+ bP ]

Y| =

axl + b∣

J

(?)

z zachowaniem warunku
[(Vp-yp)2]+ [(Yl-yι)2] = [dp⅛l + [<M11 = ≡∏
Rozpiętość między wyznaczonymi optymalnymi osiami śred
nimi COl nazwano rozpiętością optymalną toru Rop równą
Należy zaznaczyć, że takie postępowanie jest właściwe dla
a < 0,005 (przy R < 30 m). Jeśli wyznaczone proste odniesie
nia mają 'współczynnik a > 0,005, to odległość między nimi
nie równa się R założonemu, lecz R
*,
które wynosi (rys. 2)

Żądając zachowania stałej rozpiętości R między osiami śred
nimi, należy uwzględnić w równaniach (3) wynikającą róż
nicę JR = R — R
*.
W praktyce ma to znaczenie, gdy
AR > 1 mm. W tych wypadkach ostateczne równania osi
średnich (3) przybierają postać
yp = αxp + 0-y(√l + α
-l)
*

yι'=aeι + fc + Δ(∣∕ι+^+l)

bl~bp
R<,p — i----------

Obliczenia przedstawiono, przyjmując oznaczenia z roz
działu 4. Podobnie jak poprzednio, równania odchyłek ukła
da się w dwu grupach:
1) dla szyny prawej
t^ιp = αxιp'+1δp
^2p~ax2pA-bp

Xlp
y2p

(H)

¼ - axkp + bp-y∣ip

2) dla szyny lewej
du

(7)

(H)

√l + a,

d2i

= ax11 + fc∣- ytl
= axjl ÷δj- y2i

(12)

⅛ — axπl + bl~ >'nl

Zatem odchyłki punktów rzeczywistych od odpowiednich osi
średnich określonych równaniami (7) powinny być odcinka
mi prostopadłymi, a ich wartość równa

(7)

Utworzony z (11) i (12) układ równań normalnych ma postać
([χpχp] + [≠λD α+ lxp] bp + W δι -C[χpXp] + (xιX∣]) = 0
[Xp]a÷ k bp
=0
(13)
- [χp]
=0
n 6i- [y1]
[*j] « +

Rozwiązanie układu (13) daje wartości niewiadomych a, bp,
bi. Ze wzoru (10) określamy rozpiętość optymalną Rop. Po
Jak widać, w omówionym sposobie obliczeń równania osi
nieważ do prawidłowej jazdy suwnicy konieczna jest zgod
średnich szyn są wyznaczone jednocześnie i nie zachodzi ko ność R = Re = Rop, zachodzi potrzeba zmiany rozpiętości
nieczność przyjmowania układu współrzędnych o wymaga
mostu o wartości Ar = Rop — Rm oraz przesunięcie szyn do
nej orientacji względem badanej jezdni, jak to było w do
rozpiętości optymalnej. Potrzebne do rektyfikacji wartości
tychczasowej metodzie.
przesunięć d obliczamy podobnie jak w rozdziale 4. Zależnie
od parametru a, oblicza się je z równań (11) i (12) lub zgod
5. Wyznaczanie optymalnego układu osi średnich szyn
nie z równaniem (8).
i optymalnej rozpiętości mostu
W wypadku uporządkowanego rozmieszczenia punktów
proces obliczeń i wzory są znacznie prostsze, co wykazano
Założenie z góry, iż rozpiętość toru ma być stała prowadzi
w pracy [3].
często do niewłaściwej oceny jezdni, a zatem do podejmo
W przedstawionych sposobach obliczeń można też uwzględ
wania nieuzasadnionych decyzji. Opracowany projekt rekty
nić dokładność pomiaru osi, zrównoważąc równania odchy
fikacji, zachowujący ustaloną rozpiętość toru R, nie zawsze
łek (4) i (5) lub (11) i (12) przez odpowiednie wagi. Gdy jedna
można zrealizować w terminie lub koszty realizacji są tak
z osi rzeczywistych szyn ma znaczne odchylenia od prostowysokie, że jest nieopłacalny. Zdarzają się sytuacje, że roz
liniowości i żądamy, aby wyznaczona dla niej oś średnia
bieżność między rozpiętością eksploatacyjną mostu lub bra była najlepiej wpasowana, to każdemu równaniu odchyłek
my Re a rozpiętościami R cechuje jednoimienna różnica.
tej szyny można przypisać zwiększoną wagę.
W tej sytuacji odprowadzenie rozpiętości toru do rozpiętości
Należy zaznaczyć, że nie powinno być dużej rozbieżności
mostu lub bramy wymaga przesunięć szyn na znacznych
między liczbą punktów pomiaru na jednej i drugiej szynie;
odcinkach, co wiąże się z poważnymi kosztami. Z drugiej najkorzystniej jest, gdy stosunek liczb tych punktów jest
strony nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza przy jezdniach
zbliżony do jedności. Przy znacznych rozbieżnościach trzeba
naziemnych. Szyny znajdują się między śrubami kotwicz wprowadzić wagi wyrażające ten stosunek
nymi ławy fundamentowej, a możliwość przesunięć nie
n
k
przekracza ±5 mm. W takich wypadkach może się okazać, 9
P=~Γ
że korzystniej jest rozwiązać zagadnienie rektyfikacji, zacho
k lub p = ~
n ·
wując rozpiętość mostu i toru na rzecz odpowiednio wyzna
6. Uwagi końcowe
czonej rozpiętości optymalnej Rop, do której będą one dosto
sowane. Wymaga to nieznacznych przesunięć szyn i zmiany
Jak wynika z przeprowadzonych rozważań, pomiary prorozpiętości mostu suwnicy. Mając to na uwadze, przedsta
wiono drugi sposób rozwiązania tego zagadnienia, często wy stoliniowości osi rzeczywistych szyn przy dowolnym roz
mieszczeniu punktów pomiarowych dają większą gwarancję
stępującego w praktyce.
Sposób polega na jednoczesnym wpasowaniu dla obu osi wiernego odtworzenia, generalizacji stanu istniejącego jezdni
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niż przy rozmieszczeniu uporządkowanym. Szczególnie ko
rzystne może okazać się takie postępowanie przy pomiarach
dla sporządzania projektu rektyfikacji. Niekiedy można tak
że zmniejszyć liczbę punktów pomiarowych do liczby nie
zbędnej, co z kolei pozwoli na skrócenie i tak ograniczonego
czasu na pomiary geodezyjne. W niektórych sytuacjach w
uporządkowanym rozmieszczeniu można dodatkowo sytuo
wać punkty w miejscach charakterystycznych i, co jest istot
ne, zaobserwowane wielkości tych dwu rodzajów punktów
jednocześnie opracowywać analitycznie.
Przedstawione sposoby opracowania wyników pomiarów
są uniwersalne, bowiem można je stosować w różnych sytua
cjach — przy uporządkowanym i nieuporządkowanym roz
mieszczeniu punktów pomiarowych oraz w dowolnym ukła
dzie współrzędnych punktów pomiarowych. Poza tym dają
one możność uwzględnienia dokładności pomiarów lub naj
korzystniejszego wpasowania wyznaczonej jednej z osi śred
nich szyn w oś rzeczywistą drogą odpowiedniego wagowania,
co jest często uzasadnione przy sporządzaniu projektu rekty
fikacji. Należy dodać, że wyznaczenie optymalnego układu
osi średnich, a następnie wykorzystanie go w czasie spo
rządzania projektu rektyfikacji jezdni może ograniczyć prace
rektyfikacyjne jedynie do krótkich odcinków szyn i zapobiec

często wykonywanej rektyfikacji całych jezdni. A zatem,
tam gdzi? to możliwe, zmiana rozpiętości mostu do rozpię
tości optymalnej, wymaga niewielkich kosztów w porówna
niu z rektyfikacją całych jezdni. Wydaje się celowe zapro
ponowanie konstruktorom suwnic, dźwigów itp., aby w pro
jektach przewidzieli urządzenia regulacyjne dające'możność
niewielkich korekt rozpiętości. Wpłynie to w istotnym stop
niu na zakres i częstość prac rektyfikacyjnych, które są pra
cochłonne i kosztowne, przy tym okresowo dezorganizują
prace produkcyjne zakładów i przeładunkowe w transporcie
lądowym i wodnym.
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Identyfikacja punktów stałych przy wyznaczaniu przemieszczeń poziomych - metodą eliminacji
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Dotychczas stosowana metoda
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Problem identyfikacji punktów dostosowania (stałych) w
sieciach trygonometrycznych pełnych wnikliwie omówiono w
pracy [1], Najbardziej reprezentatywna metoda polega na
wyrównaniu sieci opartym na dwu dowolnych punktach '),
a następnie — o ile nie są to przypadkiem punkty stałe — na
kolejnym obliczeniu tak zwanych transformacji poszukiwaw
czych. Transformacje poszukiwawcze wykonuje się opierając
się również na parach punktów. Jeśli trafi się na punkty
stałe, to w wyniku transformacji ujawnią się inne stałe
punkty, które otrzymają przesunięcia bliskie zeru.
Metoda daje dobre wyniki, gdy punktów w sieci jest nie
wiele, a znajomość warunków geologicznych lub innych
danych pozwala na skuteczne przewidywanie co do stałości.
W tej metodzie nie oblicza się zazwyczaj wszystkich możli
wych kombinacji. Subiektywny wybór par punktów jest jed
nak możliwy tylko wtedy, kiedy punktów jest mało i kiedy
nie korzysta się z automatyzacji obliczeń.
Jeśli obliczenia mają być wykonane na maszynie cyfro
wej, to trzeba wykluczyć możność swobodnego ingerowania
podczas wykonywania rachunku. WykorzjfStanie metody
transformacji poszukiwawczych odpowiada wtedy n (n—1):2
kombinacjom transformacyjnym, co przy znacznej liczbie
punktów, na przykład 100 (wypadek taki’omówiono w dal
szej części opracowania), wymaga bardzo czasochłonnych
obliczeń i wysokich kosztów. Z kolei możność ujawnienia
różnych grup wzajemnie stałych punktów nakazuje druko
wanie wyników wszystkich transformacji, by drogą analizy
porównawczej wykryć punkty dostosowania. Dopiero po do
konaniu wyboru można wykonać ostateczną transformację,
opartą na punktach dostosowania.

punktów analizowanej sieci (określonych przy pomiarze
wtórnym) na parametry wszystkich punktów wyznaczonych
podczas pomiaru pierwotnego. Jest oczywiste, że — ze wzglę
du na przesunięcia większe od błędów pomiarowych’) —
wszystkie punkty transformowanej sieci ulegną przesunię
ciom i ujawnią się przemieszczenia znacznie przekraczające
dopuszczalne wielkości błędów. Można jednak
*
wtedy odrzu
cić punkt obarczany największym przesunięciem i powtórzyć
transformację, opierając się na n — 1 punktach4). Dalej
analogicznie: n — 2, n — 3 itd., aż wszystkie transformowa
ne punkty uzyskają przesunięcia mniejsze od wielkości kry
terium dostosowania. Dopiero transformacja ostateczna, opar
ta na punktach dostosowania, da najprawdopodobniejsze
wielkości przemieszczeń wszystkich punktów sieci. Dotyczy
to formalnie także punktów dostosowania, gdyż ich liczba
będzie większa od 2.
Można postawić pytanie: czy słuszniej jest, aby punktów
dostosowania było mniej, ale spełniających surowe kryte
rium dokładności, czy też, by kryterium zliberalizować, ale
wtedy punktów dostosowania będzie więcej? Jest pewne, że
odpowiedź na to pytanie zależy od analizy położenia punktów
dostosowania. Równomierny rozkład punktów daje wyższą
dokładność wyznaczenia przemieszczeń niż w wypadku, gdy
punkty dostosowania są skupione w części obszaru. W prak
tyce należy tak ustalać kryterium stałości, by liczba punktów
dostosowania stanowiła znaczący w całej sieci układ odnie
sienia.

Zasada rozwiązania z zastosowaniem elektronicznej techniki
obliczeniowej

1) Jest to określenie nieścisłe. Przy doborze punktów do transfor
macji uwzględnia się prawdopodobieństwo ich stałości, a także poło
żenie w kontrolowanej sieci.
2) To jest wielkości mierzonych lub ich funkcji przyporządkowa
nych punktom.

Pozostając przy idei transformacji, opracowanej przez
prof. T. Lazzariniego, można ją znacznie uprościć wy
korzystując współczesną technikę obliczeniową, która umoż
liwia proste rozwiązanie zagadnienia identyfikacji punktów
stałych przez transformowanie parametrów *) wszystkich

’) Gdy przesunięcia (przemieszczenia) są mniejsze od błędów, to
wyznaczenie ich jakąkolwiek metodą jest problematyczne.
*) Proces rachunkowy można przyspieszyć, odrzucając kolejno nie
po jednym, ale po dwa lub nawet więcej punktów. Wtedy jednak
bezpieczniej jest wykonać dodatkową transformację końcową, o ile
w wyniku transformacji ostatecznej ujawnią się odrzucone wcześniej
punkty, spełniające kryterium stałości.
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Opisywaną metodę można stosować wszędzie tam, gdzie
występuje sieć o znacznej liczbie punktów, niezależnie od
tego, jakie pomiary w niej wykonano — kątowe, liniowe czy
kątowo-liniowe. Wystarczy, że tym samym punktom przy
pisano współrzędne zmieniające się w czasie, inne przy po
miarze wtórnym aniżeli przy pierwotnym. Kryterium dosto
sowania można ustalić teoretycznie, zależnie od charakteru
sieci, lub po prostu przyjąć je zgodnie z ustaloną tolerancją
dokładnościową.
Praktycznie metodę można wykorzystać przy wyznaczaniu
odkształceń budowli hydrotechnicznych, na przykład zapór
wodnych, przy określaniu zmian zachodzących w środowisku
przyrodniczym pod wpływem działalności człowieka (okre
ślanie szkód górniczych) oraz bez jego udziału — badania
osuwisk ruchu lodowców i inne. Metodę można wykorzystać
z powodzeniem także do wyznaczania dokładności map, co
wykonano w pracy (2J.

Warszawa

Przykład

Przedmiotem oceny były mapy Tatr z okresu 1883—1968,
wykonane w skalach od 1:25 do 1:150 000. Za mapę wzorcową
(bezbłędną) przyjęto opracowanie fotogrametryczne w skali
1:20 000. Na mapie wzorcowej wybrano 100 punktów topo
graficznych (wierzchołki szczytów, przełęcze, wpływy poto
ków do jezior i wypływy, połączenia potoków, wodospady
i wywierzyska), z których znaczna część dawała się zidenty
fikować na pozostałych mapach. Współrzędne wszystkich
punktów na wszystkich mapach, łącznie z mapą wzorcową,
pomierzono na koordynatografie5). W każdym wypadku
współrzędne przypisane mapie fotogrametrycznej traktowano
jako pochodzące z pomiaru pierwotnego, zaś współrzędne
przypisane mapie porównywanej z nią — jako uzyskane
z pomiaru wtórnego. Technika obliczeń nie różni się od omó
wionej wyżej, dostosowanej do wyznaczania przemieszczeń,
gdyż błędy map można traktować analitycznie jako przesu
nięcia punktów. Dzięki wykorzystaniu tych samych punktów
na różnych mapach, można otrzymać dobrą ocenę względną
dokładności map.
, .
Teoretycznie przy doborze punktów do analizy dokładności
map należałoby poznać miejsca najdokładniejsze oraz naj
mniej dokładne, aby uzyskać prawidłową ocenę dokładności
(błędy w granicach od... do...). Świadome dokonanie wyboru
punktów o różnych dokładnościach jest jednak niemożliwe,
gdyż punkty słabo Wyznaczalne nie dają się łatwo identy
fikować. Wyklucza to rozważania prowadzące do koncepcji
obrazu ciągłego dokładności map, na przykład w postaci izoIinii dokładnościowych.
W procesie, w którym transformuje się wszystkie współ
rzędne wyrażone w jednym układzie na odpowiadające im
(istniejące już dla wszystkich punktów) współrzędne określo
ne w innym układzie, jedynym celem jest wyznaczenie różnic
współrzędnych określonych dwukrotnie w układzie pierwot
nym, a zatem wyznaczenie błędów. Dokonanie takiej opera
cji jest możliwe bez wprowadzania kryterium dostosowania.
Uzyskane błędy charakteryzują dokładność map, mimo że
rozkład błędów może być nietypowy, zakłócony wpływami
błędów dużych. W celu zbliżenia interpretacji uzyskanych
niedokładności do pojęć przyjętych w rachunku błędów ko
nieczne jest wprowadzenie kryterium dostosowania. Pozwala
ono na wyodrębnienie grupy punktów staranniej naniesio
nych na mapę, w stosunku do których można określić do
kładność skartowania punktów pozostałych. W pracy [2]
przyjęto kryterium dostosowania równe 0,3 mm jako dokład
ność położenia punktu sytuacyjnego na mapie.
Uzyskane błędy przeciętne (ze względu na znak dodatni
wszystkich błędów, pojęcie błędu średniego nie mogło być
wykorzystane) 16 map wahalv się w granicach od 0.47 mm
do 2,68 mm. Wysoką dokładnością cechuje się mapa Tatrzań
ski Park Narodowy (PPWK) oraz mapa topograficzna
1:100 000 z 1937 roku, wydana przez WIG. Najmniejszą do
kładność stwierdzono na mapach: KoIbenheyera (z 1883 r.),
Tomaszewskiego (1923) i Zwolińskiego (1923).
r________
s) Dla rozwiązania zagadnienia podjętego w niniejszym artykule
nie ma znaczenia sposób uzyskania współrzędnych punktów sieci.
Natomiast to, że pochodzą one bezpośrednio z pomiaru, a nie są jego
funkcja, odpowiada idei wyznaczania przemieszczeń, uzasadnionej
w 11).
Literatuka
(I) Lazzarini T. i inni: Geodezyjne pomiary przemieszczeń bu
dowli i ich otoczenia. PPWK, Warszawa 1977
121 Rygielski J.: Analiza dokładności wybranych map tatrzań
skich (rozprawa doktorska). Warszawa 1974
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Określenie wpływu eksploatacji górniczej
na powierzchnię terenu

Kopalni Pilotujsco-Wydobywczej LZW

Dynamiczny rozwój przemysłu PRL zadecydował o wzro
ście zapotrzebowania na surowce mineralne i energetyczne.
Podjęto więc szereg inwestycji, wybudowano kopalnie, zre
konstruowano i zmodernizowano już istniejące. Nowo wybu
dowane kopalnie wymagają lepszego wykorzystania najnow
szych zdobyczy nauki i techniki nie tylko w dziedzinie me
chanizacji i automatyzacji procesów górniczych, lecz również
w dziedzinie ochrony powierzchni terenu.
Przyczyną pojawiania się na terenach eksploatacji górni
czej deformacji powierzchni i obiektów jest wytworzenie w
górotworze pustek, powstałych w wyniku wyeksploatowania
złoża. Zależnie od lokalnych warunków geologicznych wpły
wy eksploatacji mogą wystąpić w postaci regularnych lub
nieregularnych deformacji powierzchni terenu. Zjawiska
nieregu’arne, jak: leje, zapadliska, szczeliny, można zaobser
wować w wypadku prowadzenia eksploatacji złoża na głę
bokości do 100 m. Dla tych deformacji nie ma opracowanych
metod prognozowania. Przy większych głębokościach eksploa
tacji złoża zjawiska deformacji powierzchni są już hardziej
prawidłowe, łagodne i ciągłe.
Konieczność poznania wpływu eksploatacji górniczej na
powierzchnię terenu i obiekty znajdujące się na niej spowo
dowała rozwój ¡badań w tym zakresie. Badania te miały na
celu poznanie procësów deformowania się powierzchni i góro
tworu, ustalenie charakterystycznych parametrów i wskaź
ników.
Powstało szereg teorii (metod obliczeniowych), między in
nymi Awierszyna, Knothego, Kochmańskiego, Kowalczyka,
Salustowicza, pozwalających na określenie deformacji po
wierzchni i górotworu, odkształceń właściwych poziomych
i pianowych. W praktyce wpływ eksploatacji górniczej na
powierzchnię obliczamy zawsze na podstawie dwu teorii,
przyjmując poszczególne wskaźniki z tej teorii, w której
ich wartość jest większa.
Z wymienionych wyżej teorii do zobrazowania wpływów
eksploatacji górniczej na terenie Kopalni Pilotująco-Wydobywczej LZW wykorzystano teorie prof. Z. Kowalczyka oraz
prof. S. Knothego. z tego względu, że nie przysparzają kło
potów rachunkowych, a ponadto wyniki obliczeń są ze sobą
porównywalne.
Teoria prof. Z. Kowalczyka opisuje geometrycznie wpływ
eksploatacji górniczej na powierzchnię, przy założeniu ciągło
ści wytworzonej na powierzchni tak zwanej niecki osiadania.
Wielkość wpływów eksploatacji określa się w płaszczyźnie
pionowej, przechodzącej przez dany punkt i środek ciężkości
pola eksploatacyjnego. Przejście od modelu matematycznego
niecki obniżenia do wyznaczenia wskaźników’deformacji uzy
skano drogą obliczania odpowiednich pochodnych funkcji
osiadań, określonej empirycznie na podstawie długoletnich
obserwacji geodezyjnych.
Profesor S. Knothe oparł swoją teorię na pojęciu krzywej
wpływów, która ma takie właściwości, że pole ograniczone
tą krzywą na obszarze pola wyeksploatowanego jest miarą
osiadania punktu. Na podstawie wieloletnich obserwacji geo
dezyjnych prof. Knothe doszedł do wniosku, ze krzywa wpły
wów odpowiada krzywej Gaussa, a profil niecki osiadania
jest 'krzywą całkową z krzywej wpływów. Wskaźniki defor
macji wyznacza się drogą obliczenia odpowiednich pochod
nych funkcji osiadania.
Wzorami opisanych wyżej teorii obliczamy następujące pa
rametry deformacji:
— obniżenie terenu Z;
— nachylenie terenu T;

TabllM î

Tebliea 1
Odległość
w [ɪn]

Wielkość
i oznaczenie

wg
Kowalczyka

Największe
obniżenie
*max
<

wg
Knothego

Największe
Uachylenie
Tmax

I
33,4%

wg
Knothego

440,00

43,8%

Wg
Kowalczyka
wg
Knothego
wg
Kowalczyka

Największe
odkształcenie właściwe
£max

2,100 m

374,00

wg
Knothego

Największe
przesunięcie
poziome

0,00

wg
Knothego

Największe
obniżenie
lfEai

2,100 m

wg
Kowalczyka

Wg
Kowalczyka

Największa
krzywizna
K^max

0,00

646,80
631,80
374,00
440,00
660,00

631,00

Największe
Uachylenie
Tmax

i Największa
: krzywizna
Kmax

—0,0149 km“1
—0,0138 km-‘

,

—0,5250 xn

Największe
przesunięcie poziome
“max

—0,8400 xn
1,08 mm/m

Największe
odkształcenie właściwe
Smax

2,66 mm/m

Paie
Krowpdi
wyeksploatowane eksploatacji

ZO

Odległość
w [w]

Wielkość
i oznaczenie

Wartość
wskaźnika

Osiadanie
Poktad 382
*384

*3,0m

Wartość
wskaźnika

Wg
Kowalczyka

OtOO

0,900 m

Wg
Knothego

OtOO

0,900 m

I

Wg
Kowalczyka

380.38

14.1%

Wg
Knothego

447,50

18,5%

Wg
Kowalczyka

657,82

—0,0061 km“ł

wg
Knothego

642,46

—0,0058 km“1

wg
Kowalczyka

380,38

—0,2250 m

wg
Knothego

447,50

—0,3600 m

wg
Kowalczyka

671,25

0,45 mm/m

wg
Knothego

642,46

1,12 mm/m

I

cji wzdłuż prostej przechodzącej przez środek pola Kopalni
Pilotująco-Wydobywezej LZW w kierunku SW na NE. Wiel
kości maksymalnych parametrów deformacji tego pokładu są
zestawione w tablicy 1, natomiast profil niecki, przebieg
przesunięć poziomych i odkształceń właściwych przedstawia
rysunek.
___
Przyjmując następnie dane charakterystyczne dla pokładu
384, który będzie eksploatowany po całkowitym wybraniu
pokładu 382, a więc:
— głębokość eksploatacji H = 895 m;
— miąższość pokładu g = 1,2 m;
— współczynnik eksploatacji (na zawał) a = 0,75;
otrzymaliśmy wielkości parametrów deformacji, obliczone
wzdłuż tej samej prostej. Wielkości maksymalne parametrów
lego pokładu są zestawione w tablicy 2, natomiast profil
niecki, przebieg przesunięć poziomych i odkształceń właściwych, jakie powstaną w wyniku wyeksploatowania obu po
kładów, przedstawia rysunek.

Wnioski

O 90 180 210 m

krzywa ivy teorii prof. Kowalczyka
----- krzywa wg teorii prof. Knothego

— krzywiznę terenu K;
— przesunięcie poziome punktów terenu u;
— odkształcenie właściwe ε (jest to wielkość przesunięcia
poziomego odniesiona do 1 m długości).
Przyjmując wielkości charakterystyczne dla pokładu 382 na
terenie Kopalni Pilotująco-Wydobywezej LZW, a więc:
— głębokość eksploatacji H = 880 m;
— miąższość pokładu g = 3,0 m;
— współczynnik eksploatacji (na zawał) α == 0,7;
otrzymaliśmy wielkości Wjnndenionych parametrów deforma

1. W wypadku obliczania parametrów deformacji dwu
i więcej pokładów stosuje się zasadę superpozycji, a więc
sumowania się wpływów. Jednakże metoda ta nie daje zbyt
dobrych rezultatów, a lepszych metod dotychczas nie opra
cowano.
2. Wyniki obliczeń są podane dla części linii, ponieważ po
wykonaniu obliczeń dla całej linii okazało się, że parametry
deformacji są symetryczne względem środka linii. Wypade<
ten występuje tylko wtedy, kiedy pokład zalega poziomo.
3. Biorąc pod uwagę, że eksploatacja będzie prowadzona
w górotworze nie naruszonym przez wcześniejsze wybieranie
złoża, przyjęliśmy współczynnik eksploatacji a — 0,7 dla po
kładu 382. Jest on mniejszy od przyjętego w ekspertyzie
Instytutu Geodezji -Górniczej i Przemysłowej AGH (α = 0,85).
Przyjęcie tak wysokiego współczynnika nie jest umotywowa
ne warunkami górniczo-geologicznymi LZW, a poza tym tak
zawyżony współczynnik eksploatacji powoduje zwiększenie
wszystkich parametrów deformacji, co prowadzi do wzmo
żonej profilaktyki górniczej i budowlanej, a zatem do wzro
stu nakładów finansowych.
4. Obliczenia i wykresy parametrów deformacji wskazują,
że w odległości 1300 m na zewnątrz od granicy pola eksploa
tacji parametry deformacji praktycznie osiągają wartość 0.
Wartość największych obniżeń, a równocześnie zerowe war
tości przesunięć poziomych, nachyleń i odkształceń właści
wych wystąpią nad polem eksploatacji, w odległości 900 m od
granic pola.
5. Wyniki badania deformacji powstałych na skutek wy
bierania złoża w Kopalni Pilotująco-Wydobywezej dadzą
możność prognozowania wpływów eksploatacji górniczej w
sąsiednich kopalniach LZW, i to zarówno na wyrobiska gór
nicze, jak i na powierzchnię. Dlatego konieczne jest wnikliwe
interpretowanie wyników prognoz i potwierdzanie ich obser
wacjami geodezyjnymi.
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Ocena dokładności położenia punktów poziomych sieci geodezyjnej
W teorii i praktyce obliczeń geodezyjnych do oceny do
kładności położenia punktów stosuje się od lat:
a) błędy średnie mx, mv współrzędnych x, y;
b) tak zwane błędy punktów thp, wyrażone prostym wzo
rem w zakresie od błędów średnich współrzędnych

mp = Vmi + my
(1)
c) parametry elips błędów współrzędnych x, y stosowane
głównie do graficznej prezentacji dokładności położenia
punktów sieci.
,
Operowanie błędami średnimi współrzędnych oraz innymi
wymienionymi wyżej wielkościami pochodnymi jest słuszne
wówczas, kiedy przedmiotem zainteresowania są rzeczywi
ście współrzędne pojedynczego punktu (rys. 1), a sposób zde
finiowania układu współrzędnych znajduje uzasadnienie w
geometrycznej i fizycznej interpretacji zjawisk analizowa-

wiednio dobranych funkcji współrzędnych dwu, trzech lub
czterech punktów sieci. Krakowiany wariancyjno-kowariancyjne par tych funkcji mają cechę niezmienności przy trans
lacji, obrocie i zmianie skali układu współrzędnych. Wprowa
dzono następujące rodzaje par funkcji:
a) do analizy dokładności orientacji i skali sieci funkcje
współrzędnych dwu punktów J, K sieci
ajκ =a0+ arc

tg— ■ yj

(2)

z
*
⅛βjκ — βojr~ *nV,(xκ - xj)2 + (ʃɪ — Jj)a
(3)
gdzie błąd średni funkcji (2) równa się błędowi średniemu
azymutu boku JK, a błąd średni funkcji (3) równa się śred
niemu błędowi względnemu m+d długości d tego boku;
b) do analizy dokładności kształtu sieci funkcje współ
rzędnych trzech punktów L, P, C
yP—yc
αLPC = aCP — aCL =

arc tg

xP ~ xC
ßLPC = ßcP ~ ßcL ~

yL—yc

...... - — arc tg —--------

(4)

xL ~ xC

M^(xP — *C)‘ ÷ (yP ~ Vcit +

- ɪɪɪ v'(xl - xc)a+(yL - yc)2
(5 )
gdzie pierwsza funkcja jest kątem, a druga tak zwanym
Iongianem.
Szczególnie istotne w praktyce są błędy wzajemnego po
łożenia dwu sąsiednich punktów JK1 określane z wykorzy
staniem funkcji (2)—(3). Znając dla boku JK:
majκ — błąd średni azymutu;
mpjκ — średni błąd względny długości
oraz długość boku djκ, można łatwo uzyskiwać jako wiel
kości pochodne:
— średni błąd poprzeczny punktu K
πιαjc = majκ∙djκ
(ð
— średni błąd podłużny punktu K

nych metodami geodezyjnymi, co występuje na przykład w
niektórych badaniach przemieszczeń i odkształceń obiektów
(7)
mpκ = mpjκ dJK
inżynierskich. W większości wypadków stosowanie błędów
średnich współrzędnych jako najpoważniejszych Charakteryr.— gdzie podane błędy średnie majκ, rnpJK odnoszą się do połostyk oceny dokładności sieci geodezyjnej nie znajduje racjo1=— żenią punktu K względem punktu J (rys. 3), a błąd podłużny
nainego wytłumaczenia. Błędy średnie“współrzędnych zależą
'3 równa się błędowi długości boku.
w istotnym stopniu od założeń określających położenie ukła
du współrzędnych względem sieci. W większości wypadków
założenia te, polegające na przyjęciu współrzędnych pewnych
punktów jako wielkości danych, na ogół stałych, są wyni
kiem arbitralnych, subiektywnych decyzji. Ogranicza to
znacznie wartość interpretacyjną błędów średnich współrzęd
nych, błędów punktów oraz elips błędów współrzędnych.
Użytkownik sieci geodezyjnej, zwłaszcza sieci ogólnego
przeznaczenia, interesuje się z reguły danymi geodezyjnymi
dotyczącymi pewnego fragmentu sieci, pewnego niewielkiego
zbioru punktów (rys. 2). Informacja, że współrzędne -poje
dynczego punktu tego zbioru są wyznaczone z błędami śred
nimi mx, mtl jest informacją niepełną, a nawet mylącą, jeśli
nie uzupełniono jej szczegółowym opisem założeń definiują
cych układ współrzędnych. Jest to poza tym informacja
o niewielkiej wartości praktycznej dla typowego użytkow
nika, któremu z reguły potrzebna jest ocena wzajemnej do
kładności położenia punktów wybranego fragmentu sieci,
na przykład punktu J względem sąsiedniego punktu P na
rysunku 2. Ocena ta, co warto podkreślić, nie może być
dokonywana tylko na podstawie błędów średnich współrzęd
nych, ponieważ zaniedbywanie zależności korelacyjnych mię
dzy współrzędnymi sąsiednich punktów prowadzi do wyni
ków nieprawidłowych, obarczonych częstokroć znacznymi
9
błędami.
Błędy średnie azymutów i średnie błędy względne długości
Błędy średnie współrzędnych są najprostszymi, ale nie . boków sieci mają więc znaczenie podstawowe w ocenie do
^jedy∏yh⅞ι^ ChaYakterystykami~dokła^iości, jakie można uzykładności sieci. Obydwa rodząje błędów słusznie jest poda
skać na podstawie krakowɪanu wariancyjno-kowariancyjnewać jako wielkości niemianowane (błędy azymutów w mierze
go współrzędnych, jako parametrów wyrównania sieci me
łukowej), przykładowo w postaci:
todą pośredniczącą. W pracy [1] przedstawiono metody oce
maJK = 5,4-IO*
ny dokładności sieci, w których zamiast par współrzęd
mPJK — 7,2∙10^
*
nych x, y pojedynczych punktów analizuje się pary odpo-
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sionymi do pojedynczych punktów ułatwia w pewnym stop
niu ich klasyfikację oraz odpowiada dotyczasowym przyzwy
czajeniom użytkowników;
b) koszty obliczenia i przechowywania proponowanych
błędów średnich są większe niż analogiczne koszty dla błę
dów średnich współrzędnych, co wynika z nieco bardziej
złożonych wzorów oraz z tego, że liczba boków jest większa
od liczby punktów.
Biorąc pod uwagę pierwszą przyczynę trudności, można
proponować przyporządkowywanie punktów sieci pewnych
przeciętnych wartości błędów średnich azymutów i średnich
błędów względnych długości obliczonych dla boków docho
dzących do tego punktu (rys. 4).
Dla punktu J sieci, połączonego bokami z punktami Kt,
K2,..., Kn, mogą być obliczone następujące syntetyczne cha
rakterystyki dokładności:
a) błąd azymutalny maj punktu J

i∏ej
lub
iansnswakcje

n⅛j = — ∑m⅛κl
n j =,

(2)

(8)

b) błąd liniowy mβj punktu J

(3)
■mu
•ed-

m⅛J ≈ ~∑mβJK,

(’)

nI = I

c) błąd względny mj punktu J

pół-

m} = m⅛z + m⅛

(ɪθ)

d) błąd lokalny Mj punktu J

(4)
Mj = mr∑djκ,

(U)

1= 1

(5)
tym

po■zy-

iel-

(ð

liys. 5. SzMc sieci

Operowanie błędami średnimi azymutów oraz średnimi
błędami względnymi długości umożliwia nie tylko łatwą oce
nę dokładności wzajemnego położenia punktów w rozpatry
wanej sieci, ale również porównywanie dokładności sieci
o różnej konstrukcji i różnej długości boków.
Wprowadzanie w szerokim zakresie błędów średnich azy
mutów i średnich błędów względnych długości może jednak
natrafić na trudności wynikające z dwu przyczyn:
a) posługiwanie się charakterystykami dokładności odnie

Interpretacja wymienionych rodzajów błędów wynika ze
wzorów (8)—(11). Błędy azymutalne i liniowe są obliczane
odpowiednio na podstawie błędów średnich azymutów oraz
średnich błędów względnych długości Błędy względne oraz
błędy lokalne są wielkościami pochodnymi, stanowiącymi
charakterystyki jeszcze ogólniejsze niż błędy azymutalne
i liniowe.
Przedstawione uprzednio trudności wiążące się ze zwięk
szonymi kosztami obliczeń i przechowywania należy uznać
za drugoplanowe, ponieważ wzrost kosztów jest tu znikomy
w stosunku do całości kosztów założenia sieci i dotyczy pro
cesów, które obecnie można realizować drogą całkowitej
automatyzacji.
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Reasumując, można stwierdzić celowość:
a) stosowania średnich błędów azymutów i średnich błę
dów względnych długości do oceny wzajemnego położenia
punktów' sieci geodezyjnych;
b) dodatkowego wykorzystywania błędów azymutalnych
i liniowych jako syntetycznych charakterystyk dokładności
związanych z poszczególnymi punktami sieci;
c) ograniczenia zakresu stosowania błędów średnich
współrzędnych punktów sieci do -wypadków odpowiednio
uzasadnionych.
Warto podkreślić, że wyczerpująca, wnikliwa ocena do
kładności umożliwia zmniejszenie wymagań co do jedno
litości sieci. Inaczej mówiąc, można dopuścić występowanie
w sieci elementów niższej dokładności, jeżeli użytkownik
może uzyskać o nich pełną informację w postaci odpowied
nich błędów średnich.
Czasem zapomina się, że sieci geodezyjne, zwłaszcza sta
nowiące osnowę państwową, nie są tylko zbiorami zastabiIizowanych znaków geodezyjnych oraz na zawsze określo
nych współrzędnych, ale również systemami informacyjnymi
gromadzącymi, aktualizującymi, przechowującymi, przetwa
rzającymi i przekazującymi informacje o sieci. Im więcej
aktualnych i wiarygodnych informacji jest dostępnych o da
nej sieci, tym większą przedstawia ona wartość dla użytkow
nika.

*
Rozważania ogólne niniejszego opracowania ilustrują ry
sunki przedstawiające wyniki obliczeń wykonanych dla przy
kładowej sieci (rys. 5). Sieć ta zawiera:
a) 95 kątów o błędzie średnim pomiaru ±4cc;
b) 4 azymuty o błędzie średnim pomiaru ±4cc;
c) 6 długości o błędzie średnim pomiaru ±3,3 ∙ 10^sd;
gdzie d jest długością boku.
Obserwacje kątowe zaznaczono na rysunku 5 lukami, ob
serwacje azymutalne — strzałkami, a obserwacje liniowe —
grubszymi liniami. Przeciętna długość boku wynosi 1,7 km.
Dla uwypuklenia wpływu położenia punktów stałych w
sieci na wielkości błędów średnich współrzędnych przyjęto,
że tylko jeden punkt — oznaczony trójkątem — jest stały.
Rysunek 6 przedstawia elipsy błędów punktów, narysowane
dla wszystkich pozostałych 28 punktów sieci.
Na kolejnym rysunku pokazano elipsy błędów azymutów
i logarytmów długości wszystkich 63 boków. Elementy tych
elips obliczono według wzorów podanych w pracy [1J.
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Przy kreśleniu elipsy dla boku JK przyjęto założenie, że
oś błędu względnego długości przebiega wzdłuż boku JK
oraz że oś błędu azymutu jest prostopadła do tego boku.
Utworzony układ współrzędnych jest prawoskrętny o po
czątku zlokalizowanym w środku boku.
Na podstawie wzorów tej publikacji obliczono również:
a) średni błąd orientacji sieci równy 6,5 ∙ 10-6;
b) średni błąd skali sieci równy 6,3 · 10-’.
Ostatnie dwa rysunki przedstawiają błędy azymutalne
i liniowe uwidocznione w postaci okręgów o promieniach
proporcjonalnych do wartości błędów. Jak się wydaje, poda
ne rysunki dostatecznie sugestywnie ilustrują treść arty
kułu, nie wymagając dodatkowych komentarzy.
Za wykonanie obliczeń i rysunków autor dziękuje inż.
A. Szermańskiej, która w swojej pracy wykorzystała
oprogramowanie [2] komputera NOVA 840 oraz automatu
kreślącego CORAGRAPH DC2.
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Dla skrócenia zapisu pewnych nazw w opracowaniu przy
jęto następujące założenie: przestrzenną siecią geodezyjni(
nazywamy sieć trójwymiarową; w wypadku sieci przestrzen
nej o wymiarze większym od trzech będzie on dokładnie
określony i opisany.
2. Konstrukcje przestrzenne w fotogrametrii

Uwagi o przestrzennych sieciach geodezyjnych
1. Geodezyjna sieć przestrzenna

Sieć geodezyjna, czyli zbiór punktów geodezyjnych i włażą
cy ch je obserwacji [1], jest podstawą wszystkich czynności
pomiarowych związanych z geodezyjnym opisaniem po
wierzchni terenu. Konieczność występowania sieci w terenie
jest oczywista właściwie tylko dla geodety, który dokładnie
zna jej rolę .i przeznaczenie. Tylko niewielka część sieci w
postaci punktów geodezyjnych ma fizyczną interpretację, ja
ko kamienne, drewniane lub — jak to ostatnio coraz częściej
się zdarza — plastykowe bryły. Dyskretne występowanie
osnowy geodezyjnej w sąsiedztwie naturalnego i wytworzo
nego przez człowieka pokryaia terenu nie ma odpowiednika
w innych dziedzinach otaczającej nas rzeczywistości. Sieć
geodezyjna ulega ciągłym przeobrażeniom wskutek włącza
nia nowych punktów i niszczenia starych oraz uzupełniania
struktury sieci nowymi połączeniami w wyniku następnych
obserwacji.
W sieci geodezyjnej analizie poddaje się wiele elementów,
jak: wzajemne położenie punktów, powiązanie odpowiedni
mi obserwacjami, rodzaje figur geometrycznych tworzących
sieć itp.
Opracowanie sieci geodezyjnej dzieli się na wiele etapów,
z których dwa można wyraźnie określić:
1) etap prac terenowych, do którego wchodzi między inny
mi wywiad, założenie i pomiar sieci;
2) etap prac związanych z numerycznym opracowaniem
całości sieci.
Etapy opracowania sieci mają różne wagi w sensie ilości
czasu potrzebnego do realizacji. Obecnie, dzięki powszechne
mu zastosowaniu nowoczesnego sprzętu pomiarowego i obli
czeniowego, zadanie opracowania sieci geodezyjnej można
rozwiązać szybko i bardzo dokładnie.

Rozwiązanie poszczególnych zadań geodezyjnych z wyko
rzystaniem materiałów uzyskiwanych przez fotografowanie
obiektów (obiektem może być budynek, most, ale także obszar
terenu) jest bardzo dogodną formą pracy geodety. Efektem
Opracowrania fotogrametrycznego mogą być te same elementy,
które uzyskuje się, stosując tradycyjne metody rozwiązań,
a więc współrzędne określonych punktów. Najwriększe możli
wości w zakresie opracowania zadań przestrzennych daje
fotogrametria analityczna. Opracowania analityczne rozwdązują konstrukcję wcięcia wiązkami przestrzennymi.
Przestrzenne wcięcia w przód — to określenie położenia
dowolnie wybranych punktów Odwrzorowawrczych na obu
zdjęciach Stereogramu, czyli zbudowanie przestrzennego mo
delu sfotografowanego wycinka terenu, oparte na elementach
orientacji wewnętrznej i zewnętrznej zdjęć [4]. Takie zadanie
można rozwiązać drogą zrekonstruowania wiązek promieni
rzutujących obu zdjęć Stereogramu, dokonania wτzajemnej
orientacji i wyznaczenia punktów przecięć par homologicz
nych promieni. Analityczna realizacja przestrzennego wcię
cia w przód polega na ułożeniu algorytmu realizującego
wymienione czynności. W fotogrametrii analitycznej algo
rytmów takich jest wiele.
Przestrzenne wcięcie wstecz — to odtworzenie położenia
zdjęcia lotniczego fragmentu terenu (z pewną liczbą foto
punktów o określonych współrzędnych terenowych) wzglę
dem tego terenu. W fotogrametrii analitycznej przestrzenne
wcięcie wstecz to określenie położenia układu współrzęd
nych zdjęcia względem współrzędnych terenowych (4).

Zagadnienie wymiaru sieci geodezyjnej

W rozważaniach dotyczących sieci geodezyjnej bliższych
wyjaśnień wymaga zagadnienie wymiaru sieci geodezyjnej.
W opracowaniu przyjęto podaną przez E. Nowaka [5]
definicję wrymiaru sieci geodezyjnej, która brzmi: wymiarem
sieci geodezyjnej nazywamy liczbę współrzędnych określają
cych położenie jednego punktu sieci. Tjti zakładanej sieci
geodezyjnej i jej wymiar zależą ściśle od rozwiązywanego
zadania geodezyjnego. Krótką analizę, sieci w aspekcie jej
wymiaru rozpoczniemy od sieci o najmniejsżym wymiarze,
a mianowicie od sieci jednowymiarowej. Przykładem może
być sieć niwelacyjna. Jest to sieć liniowa, w wyniku jej
pomiaru wyznaczamy jedną współrzędną (wysokość H w da
nym przyjętym układzie) wszystkich punktów charaktery
stycznych sieci.
Płaska sieć geodezyjna to przykład sieci dwuwymiarowej.
Zakłada się ją w celu zlokalizowania określonych punktów’
w przyjętym układzie dwu współrzędnych x, y.
Dla ujednolicenia terminologii w całości opracowania autor
proponuje przyjąć następujące określenie: przestrzenna sieć
geodezyjna to zbiór punktów o co najmniej trzech współrzęd
nych, a także wiążących je obserwacji. Podział sieci geo
dezyjnej, zależnie od jej wymiaru, ilustruje rysunek 1. Ze
schematu wynika, że jako przestrzenną traktujemy także
poziomą sieć geodezyjną z określonymi (drogą niwelacji)
wysokościami punktów, co jest zgodne z zaproponowanym
wcześniej określeniem przestrzennej sieci geodezyjnej.
Siecią przestrzenną jest także każda sieć trójwymiarowa,
w której pomierzono wielkości umożliwiające wyznaczenie
trzech współrzędnych x, y, z. Do tej grupy można zaliczyć
sieć triangulacji satelitarnej, sieć fotopunktów lub sieć trian
gulacyjną o znanych wysokościach punktów.
Kontynuując rozważania na temat wymiaru sieci geode
zyjnej, można znaleźć i opisać wiele przykładów sieci
o różnych wymiarach (por. [5]).

Rys. 1. Schemat podziału sieci geodezyjnej zależnie od jej wymiaru;
n — wymiar sieci geodezyjnej
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Zadaniem, któremu w dziedzinie konstrukcji przestrzen
nych fotogrametria analityczna poświęca najwięcej miejsca
jest aerotriangulacja przestrzenna, gdzie elementami mierzo
nymi są współrzędne tłowe (na płaskich rzutach środko
wych przestrzeni) lub współrzędne przestrzenne w mode
lach (rekonstrukcjach fragmentów przestrzeni za pomocą
autografu). Opracowanie każdego Stereogramu to praca w
układzie przestrzennym. Każda para zdjęć tworzących frag
ment modelu to mikrosieć przestrzenna. Ideę aerotriangulacji przestrzennej przedstawia rysunek 2. Prostokątny
układ współrzędnych X, Y, Z to układ współrzędnych prze
strzennych, w którym wyznaczamy współrzędne punktów
modelu szeregu aerotriangulacji. Jest to lokalny układ

Rys. 2

współrzędnych, którego osie są równoległe do odpowiednich
osi współrzędnych Iłowych pierwszego zdjęcia szeregu. Przez
X, y oznaczono współrzędne tłowe pomierzone na zdjęciach,
przez f odległość obrazu, a przez q wektor promienia wci
nającego punkt Q ze stanowiska SI.
W fotogrametrii analitycznej jest bardzo wiele metod roz
wiązywania aerotriangulacji przestrzennej. Wśród nich moż
na wyróżnić dwie różne grupy:
— metody krokowe aerotriangulacji przestrzennej, polega-,
jące na dobudowywaniu do siebie kolejnych stereogramów;
— metody równoczesnej budowy całej sieci, oparte na
równoczesnym wykorzystaniu wszystkich możliwych powią
zań między sąsiednimi zdjęciami w celu zbudowania w pro
cesie obliczeniowym jednolitej przestrzennej konstrukcji
obrazującej teren.
Osobnym i bardzo złożonym zagadnieniem jest wyrówna
nie wyników aerotriangulacji przestrzennej. Bez zagłębiania
się w szczegóły algorytmów można powiedzieć, że rozwią
zuje się je drogą uzgodnienia wyników metodą mniejszych
kwadratów. Należy zwrócić uwagę na możność rozwiązania
tego zadania wyrównawczego zaproponowanymi przez
Z. Adamczewskiego metodami nieliniowymi.
W opracowaniach fotogrametrycznych jest wiele rozwią
zań posługujących się elementami konstrukcji przestrzen
nych, jak na przykład wszystkie te, w których uwzględnia
się elementy orientacji zdjęć w przestrzeni, wprowadzając
odpowiednie korekty do wyników pomiarów na zdjęciach
(fototriangulacja płaska to rozwiązanie na płaszczyźnie z ko
rekcją na pochylenie).
W dziedzinie fotogrametrii aerotriangulację przestrzenną
najlepiej odzwierciedla temat niniejszego opracowania.
3. Konstrukcje przestrzenne w geodezyjnych pomiarach
inżynierskich

Dziedziną, w której działalność geodety jest chyba naj
bardziej widoczna — jest geodezyjna obsługa budownictwa.
Na wielkich placach budowy obiektów przemysłowych czy
w budownictwie mieszkaniowym osnowa geodezyjna jest
koniecznym elementem lokalizującym w przestrzeni po
szczególne obiekty i urządzenia. Bardzo niekorzystnym zja
wiskiem występującym na placu budowy jest krótkotrwa-

18«

łość punktów sieci geodezyjnej [6]. Elementy osnowy są
niszczone przez ciężki sprzęt budowlany.
Typowym zadaniem rozwiązywanym w geodezyjnych po
miarach inżynierskich jest wytyczenie obiektu lub jego
fragmentu. Wszystkie sieci geodezyjne zakładane w celu
obsługi budowy obiektów typu brył (budynki, zbiorniki,
mosty itp.) mają charakter konstrukcji przestrzennych. Róż
nią się między sobą jedynie sposobem wyznaczenia współ
rzędnych punktów sieci. Analizując algorytmy określenia
współrzędnych omawianych sieci, można wyróżnić dwie za
sadnicze grupy sieci zakładanych przy rozwiązywaniu geo
dezyjnych zadań inżynierskich:
1) sieci, w których wszystkie trzy współrzędne określa
się na podstawie obserwacji tego samego typu;
2) sieci, w których osobno wyznacza się współrzędne po
ziome i osobno wysokości punktów.
Do pierwszej grupy zalicza się niewiele rozwiązań sieci
geodezyjnych, a typowym przykładem tego rodzaju kon
strukcji jest przestrzenna osnowa zakładana do obsługi bu
dowy wysokiego budynku, na przykład z elementów pre
fabrykowanych ∣[7].
Na rysunku 3 przedstawiono przykład sieci przestrzennej
stanowiącej osnowę wewnętrzną do obsługi geodezyjnej
montażu budynku. Sieć taka powstaje z przeniesienia bazy
kontrolno-pomiarowej, założonej w poziomie stanu zerowe
go budynku, na poziom budowanej kondygnacji. Współ
rzędne X, Y, Z punktów takiej sieci określa się w układzie
współrzędnych prostokątnych, którego osie są równoległe do
głównych osi budynku. Ze względu na wymagane wysokie
dokładności tego typu prac geodezyjnych, po wytyczeniu
osnowy wewnętrznej budynku wykonuje się pomiar kon
trolny, a po opracowaniu numerycznym otrzymanych wyni
ków wprowadza się poprawki do położenia punktów. W sie
ci przestrzennej, której przykład podano na rysunku 3, ele
mentami mierzonymi są kąty poziome, pionowe i niektóre
długości. Do przeniesienia punktów z kondygnacji niższej
na wyższą używa się pionowników optycznych lub lasero
wych albo teodolitów z okularem zenitalnym.
Do drugiej grupy osnów przestrzennych można zaliczyć
te, w których trzecią współrzędną (wysokość) określa się
metodą niwelacji, a współrzędne płaskie wyznacza się na
podstawie obserwacji kątów i długości. Przykładem tego
typu rozwiązania jest siatka realizacyjna o znanych współ
rzędnych X, y wszystkich punktów, w której wysokość okre
ślono drogą niwelacji. Siatka taka stanowi podstawę do
zlokalizowania w przestrzeni określonych obiektów inży
nierskich.
4. Konstrukcje przestrzenne w geodezji satelitarnej

W geodezji i astronomii do określenia położenia punktu
na powierzchni Ziemi najczęściej są używane trzy rodzaje
układów współrzędnych:
1) układ współrzędnych geograficznych:
— astronomicznych φ, λ;
— geodezyjnych B, L;
2) układ współrzędnych biegunowych (sferycznych) r, ψ, Â;
3) układ współrzędnych prostokątnych X, Y, Z.

W niektórych zagadnieniach mogą być stosowane również
inne, specjalne układy, jak na przykład układ współrzęd
nych prostokątnych elipsoidalnych, walcowych, Izometrycznych itp. [8].
Zdaniem autora, istotne jest, że większość układów współ
rzędnych, którymi operuje astronomia geodezyjna, to prze-

na wyznaczyć współrzędne stanowisk obserwacyjnych lub
określić wzajemne położenie punktów, to znaczy utworzyć
sieć geodezyjną niezależną lub dowiązaną do danych punk
tów stałych. Zależnie od tego, czy znane jest położenie sate
lity w układzie geocentrycznym (czy znana jest orbita
satelity), czy też traktuje się go jak zwykły cel, można wy
różnić wiele zadań przestrzennych, których rozwiązanie daje
informację o minimalnej liczbie obserwacji satelity, które
należy wykonać, aby określić położenie punktu w układzie

Rys. 4

Strzenne układy współrzędnych, w których są lokalizowrane
punkty na powierzchni Ziemi i punkty· symbolizujące ciała
niebieskie z otoczenia Ziemi.
Rysunek 4 przedstawia graficznie zależność między dwo
ma najczęściej stosowanymi w astronomii geodezyjnej ukła-

Rys. 7. P3 — punkt, którego współrzędne wyznacza się drogą prze
strzennego wcięcia w przód satelity

Rys. 5

darni współrzędnych przestrzennych, to jest współrzędnych
prostokątnych i sferycznych.
W związku z zastosowaniem sztucznych satelitów Ziemi
do celów geodezyjnych w ciągu ostatnich lat powstał nowy
dział geodezji, zwany geodezją satelitarną (geodezją kos
miczną). Na podstawie informacji sztucznych satelitów moż

geocentrycznym. Jako dane w tych zadaniach występują
mierzone do satelity kierunki lub kierunki i odległości albo
same odległości.
Rysunek 5 wyjaśnia zasadę konstruowania sieci trianguIacji satelitarnej. Na punktach A i B mamy zaobserwowane
synchronicznie w dwu momentach kierunki a’t, δ't, odpo
wiadające położeniom płaszczyzn S1 i S2. Kierunki AS1 i BS1
oraz AS2 i BS2 określają położenie płaszczyzn AS1B i AS2B
Krawędź przecięcia się obu tych płaszczyzn jest cięciwą AB.
której kierunek jest zorientowany względem równika i po
łudnika Grenwich. Dla podniesienia dokładności położenia
linii AB stosuje się obserwacje synchroniczne większej licz
by położeń satelity. W ten sposób można uzyskać sieć trian
gulacyjną na dowolnie dużych obszarach [9] (rys. 6).
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Wszystkie metody opracowania pomiarów satelitarnych to
określone algorytmy rozwiązania wyznaczenia współrzęd
nych punktów w przestrzennych układach współrzędnych.
Rysunek 7 przedstawia graficznie zasadę jednego z pierw
szych sposobów opracowania pomiarów satelitarnych, przed
stawionego przez D. E. Szczegolewa [8]. Sposób ten
wymaga wykonania jednoczesnych obserwacji z co najmniej
2 punktów danych i jednego punktu nowego, przy czym na
każdym z tych punktów należy wykonać obserwacje co naj
mniej dwu położeń satelity.
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Zadania naczelników gmin w racjonalnym wykorzystaniu ziemi

Zasady polityki rolnej określono we wspólnych wytycz
nych KC PZPR i ZSL z 1971 roku i rozwinięto na VI i VII
Zjeździe Partii oraz w programie nakreślonym na XV Ple
num KC PZPR.
Oprócz podstawowego zadania, jakim jest wzrost produkcji
rolnej, państwo realizuje także inne cele polityki rolnej,
a mianowicie wpływa na przemiany społeczne na wsi w kie
runku stopniowego uspołecznienia rolnictwa oraz stwarza
warunki systematycznej poprawy życia ludności wiejskiej.
Zadania te wiążą się ze sobą ściśle i powinny być realizo
wane jednocześnie. Trudno sobie wyobrazić dziś wzrost pro
dukcji rolnej bez równoczesnego uregulowania warunków
socjalno-bytowych ludności rolnej lub socjalistyczną prze
budowę rolnictwa bez stałego wzrostu produkcji rolnej.
Zagadnienia rozwoju rolnictwa są bardzo złożone. Wynika
to z historycznie uwarunkowanego zacofania naszej gospo
darki rolnej, z niedostatecznego wyposażenia technicznego,
z rozdrobnienia gospodarstw rolnych itp. Sytuację tę pogłę
bia nadmierny odpływ młodzieży z rolńictwa, co w rezul
tacie prowadzi do pozostawania gospodarstw bez następ
ców.
Właściwe zagospodarowanie ziemi może wydatnie zwięk
szyć produkcję rolną. Z przeglądu gmin wynika, że około
10% ziemi chłopskiej, to jest około 1,5 min ha, użytkują
rolnicy o zmniejszonej aktywności produkcyjnej, głównie
wskutek podeszłego wieku i braku następców. Wyniki pro
dukcyjne tych gospodarstw są o 35% niższe od rezultatów
uzyskiwanych przez innych rolników na podobnych gle
bach w tej samej miejscowości.
Sytuacja w rolnictwie wymaga działań kompleksowych
i długofalowych. Po VI Zjeździe usunięto wiele przeszkód
hamujących wzrost produkcji rolnej, tworząc zarazem lepsze
warunki do rozwijania produkcji i zagospodarowania ziemi
oraz przyspieszania procesów przekształceń społecznych w
rolnictwie. Podjęto także szereg decyzji dotyczących ekono
micznej opłacalności produkcji i materialnego zaintereso
wania rolników wynikami pracy, podniesiono ceny skupu
produktów rolnych i wprowadzono szereg zmian poprawia
jących warunki produkcji.
/
W ostatnich latach wzrosły także wydatnie nakłady na
rolnictwo i będą nadal zwiększane. W bieżącym 5-leciu
nakłady inwestycyjne w rolnictwie osiągną około 720 min zł
i będą stanowiły około 22% ogólnych nakładów w gospo
darce narodowej. Zatem wzbogacono wyposażenie technicz
ne naszego rolnictwa i poziom jego zainwestowania.
Zasadą naszej polityki rolnej jest tworzenie warunków
umożliwiających rozwój produkcji we wszystkich sektorach
rolnictwa. Rosnące znaczenie w naszym rolnictwie mają go
spodarstwa rolne sektora uspołecznionego. Jednakże prze- *
ważająca część produkcji rolniczej i skupu pochodzi nadal
z sektora gospodarki indywidualnej. Dlatego nie wolno za
niedbywać rezerw produkcyjnych w gospodarstwach chłop
skich. Konieczne jest, aby gospodarstwa indywidualne pod
nosiły towarowość produkcji. Warunki do zwiększania pro
dukcji i powiększania obszaru ziemi mają gospodarstwa po
dejmujące specjalizację produkcji rolnej.
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Nieodłączną cechą polityki państwa, stymulującej wzrost
produkcji rolnej, jest tworzenie lepszych warunków socjal
nych, oświatowych i kulturalnych na wsi. Wyrazem tego
jest wzrost zamożności wsi, sieci placówek handlowych,
oświatowych itp. Rozwiązano także sprawę powszechnej
opieki zdrowotnej dla wsi. Na równi z pracownikami gospo
darki uspołecznionej rolnicy korzystają z opieki lekarskiej.
Rolnikom stworzono także możliwość otrzymania renty za
gospodarstwo przekazane państwu. Z możliwości tej skorzy
stali głównie rolnicy, którzy nie mieli następców. Było to
jednak tylko częściowe rozwiązanie zagadnienia material
nego zabezpieczenia rolników na starość. Brak powszechne
go zaopatrzenia emerytalnego utrudniał przekazywanie peł
nosprawnych gospodarstw chłopskich następcom mającym
odpowiednie warunki do dalszego prowadzenia ich i roz
wijania towarowej produkcji rolnej. Stwarzało to także wie
le trudnych konfliktowych problemów ludzkich w społecz
ności wiejskiej. Występując z inicjatywą zabezpieczenia eme
rytalnego dla rolników I sekretarz KC PZPR stwierdził, że
względy społeczno-ekonomiczne pozwalają, a względy ludz
kie wręcz nakazują utworzenie społecznego systemu zabez
pieczenia emerytalnego rolników. Prawne uregulowanie tego
zagadnienia zawierają przepisy ustawy z dnia 27 paździer
nika 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świad
czeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. nr 32, poz. 140)
oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia
1977 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
(Dz. U. nr 37, poz. 156).
1. Cel systemu zaopatrzenia emerytalnego rolników

Nowy system emerytalny w pełni uwzględnia interesy wsi
i kojarzy je zarazem z interesami całego społeczeństwa.
Świadczy to o postępującej integracji społeczeństwa, o za
cieraniu się różnic socjalnych między wsią a miastem. Wpro
wadzony ustawą nowy system zaopatrzenia dla rolników
harmonijnie wiąże względy polityki socjalnej z potrzebami
polityki rolnej i żywnościowej kraju. Jest to przejaw dosko
nalenia mechanizmów ekonomicznych i prawnych metod
działania w kierunku pobudzania wzrostu produkcji rolnej,
zagospodarowania ziemi i rozszerzenia zasięgu socjalistycz
nych stosunków produkcji, a także koncentracji ziemi za
równo w sektorze gospodarki uspołecznionej, jak i w gospo
darstwach indywidualnych.
1. Podstawowym celem systemu emerytalnego jest więc
stymulowanie wzrostu produkcji towarowej drogą jej inten
syfikacji, lepszego wykorzystania ziemi lub przekazywania
gospodarstw w ręce lepszych użytkowników. Rozwiązania
szczegółowe, zawarte w przepisach emerytalnych, są pod
porządkowane temu zadaniu. Wyrazem tego jest zwłaszcza
zasada, że wysokość emerytur (rent) zależy od wartości pro
duktów rolnych sprzedanych jednostkom gospodarki uspo
łecznionej (co najmniej za 15 000 zł rocznie), a nie od składki
uiszczanej przez rolnika na fundusz emerytalny.
Rolnicy w starszym wieku mogą wcześniej przekazywać
gospodarstwa następcom. Umożliwi to młodym rolnikom
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sporzenie majątku następcy. Treść umowy jest określona
przez ustawę. Strony nie mogą wprowadzać do umowy ele
mentów nie przewidzianych w ustawie. Rolnik może więc
na warunkach określonych w ustawie przekazać gospodar
stwo albo nie. Można twierdzić, że mamy do czynienia
z umową oderwaną (abstrakcyjną) o charakterze nie nazwa
nym, do której posiłkowo mogą być stosowane przepisy
kodeksu cywilnego o umowach w ogólności oraz odpowied
nie przepisy o Zobowiązaniach. Uchylenie umowy może wcho
dzić w grę tylko w wyjątkowych sytuacjach, na przykład
gdyby okazało się, że rolnik został wprowadzony w błąd
podstępnie przez naczelnika gminy, co oczywiście jest mało
prawdopodobne.
Natomiast umowa o przekazaniu posiadania gospodarstwa
dotyczy przeniesienia na następcę prawa korzystania w ta
kim zakresie, jakie przysługiwało rolnikowi, na przykład
przy samoistnym posiadaniu z tytułu nie uregulowanego
spadku, umowy dzierżawy lub innego władania gospodar
stwem.
O odmowie zawarcia umowy naczelnik gminy wyoaje de
cyzję, do której mają zastosowanie przepisy kodeksu postę
powania administracyjnego. Odmowa sporządzenia umowy
może mieć miejsce zwłaszcza, gdy nie odpowiada warunkom
ustawy (następca nie ma kwalifikacji rolniczych). Z przeka
zaniem zrównano w skutkach zwrot gospodarstwa dokonany
na rzecz właściciela (art. 75 ust. 2 ustawy). Dotyczy to zwro
tu gospodarstwa dzierżawionego lub będącego w posiadaniu
rolnika z innego tytułu, na przykład jako użytkow-anie wie
czyste. W tym wypadku naczelnik gminy nie wydaje decyzji
ani nie sporządza umowy. Fakt zwrotu nieruchomości rolnej
(gospodarstwa) może być stwierdzony zaświadczeniem urzę
du gminy.
Przepisy przewidują, że gospodarstwo przekazywane pań
stwu naczelnik gminy przejmuje decyzją administracyjną.
2. Rolnikiem w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu jest
osoba będąca właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa,
która osobiście lub przy pomocy innych osób prowadzi go
spodarstwo rolne, wytwarza produkty rolne i Sprzedaje je
jednostkom gospodarki uspołecznionej, a nie jest objęta ubez
pieczeniem w systemie spółdzielczym. Natomiast za gospo
darstwo rolne przepisy traktują obszar gruntów rolnych
i leśnych przekraczający 0,5 ha, przy czym przy ustalaniu
obszaru ziemi, od którego zależy uznanie gospodarstwa za
rolne, uwzględnia się grunty rolne. Inne użytki, jak grunty
leśne, wody, a nawet nieużytki, podlegają doliczeniu do
gospodarstwa, w którym znajduje się powyżej 0,5 ha gruntów7
rolnych. Poza tym za gospodarstwo rolne u-waża się grunty
rolne i inne użytki, które stanowią ze sobą całość gospodar
czą, bez względu na to, czy stanowią własność rolnika czy
pozostają w jego władaniu jako posiadacza samoistnego lub
zależnego. Mamy w tym wypadku do czynienia z pojęciem
gospodarstwa w sensie ekonomicznym, a nie prawnym.
3. Za następcę rolnika (art. 75 ustawy) u-waża się zstęp
nych, a więc dzieci, wnuki, prawnuki itd., rodzeństwo rol
nika i dzieci rodzeństwa (bratankowie i Siostrzankowie), jego
pasierbów i wychowanków. W braku takich osób następcą
może być współwłaściciel gospodarstwa rolnego. Wymaga się.
aby były to osoby, które nie przekroczyły 55 roku życia,
2. Zasady przekazywania i przejmowania gospodarstw
nie są inwalidami I lub II grupy i mają kwalifikacje do
rolnych
prowadzenia gospodarstwa, jakie są wymagane od nabyw
1. Przekazanie gospodarstwa rolnego następcy lub pań ców nieruchomości rolnych w obrocie cywilnoprawnym. Ko
stwu jest Warimkiem uzyskania świadczenia emerytalnego lejny wymóg polega, na tym, że następca powinien dawać
przez rolnika. Przekazanie następcy odbywa się na podsta gwarancję należytego prowadzenia gospodarstwa.
wie umowy pisemnej, którą sporządza naczelnik gminy lub
Pierwszeństwo w objęciu gospodarstwa mają następcy
pracownik urzędu gminy upoważniony przez naczelnika.
pracujący w gospodarstwie, o ile naczelnik gminy stwierdzi,
Tego rodzaju tryb postępowania ułatwia przekazanie gospo że mogą zapewnić dalsze racjonalne zagospodarowanie grun
darstwa oraz uwalnia od kosztów związanych z nabyciem tów. Poza tym obszar gruntów nabytych przez następców'
własności gospodarstwa przez następcę. W rachubę wchodzą wraz z gruntami dotychczas przez nich posiadanymi nie
jedynie opłaty geodezyjne, jeżeli gospodarstwo przekazywa może przekraczać norm maksymalnego władania ziemią, to
ne ulega podziałowi na rzecz kilku następców.
jest 50 ha użytków rolnych lub 100 ha ogólnej powierzchni,
Umowa o przekazaniu gospodarstwa przenosi własność na
zależnie od rejonu kraju.
następcę, jeżeli rolnik jest właścicielem przekazywanego
Gospodarstwo przekazane następcy nie może być przez
gospodarstwa lub tylko posiadanie (samoistne i zależne), gdy
niego zbyte w części lub w całości przez okres 10 lat. Nie
rolnik nie ma tytułu własności do gospodarstwa. Wraz jest to jednak zakaz bezwzględy. W wypadkach gospodarczo
z własnością rolnik powinien przekazać także posiadanie, i społecznie uzasadnionych naczelnik gminy może zezwolić
a więc wydać gospodarstwo następcy. Chodzi o to, by po
na wcześniejsze zbycie gospodarstwa. Zakaz ma na celu
przekazaniu rolnik nie zajmował się gospodarowaniem. In
uniemożliwienie niezwłocznego zbycia gospodarstwa, które
tencją przepisów jest, by gospodarstwa przechodziły w ręce
przeszło na rzecz następcy nieodpłatnie i powinno być przez
młodych rolników. Przekazanie własności gospodarstwa nie
niego wykorzystane przede wszystkim do produkcji rolnej.
wystarcza do otrzymania zaopatrzenia emerytalnego.
Jeżeli następcy nie chcą lub nie mają warunków do obję
W zakresie przekazywania własności i posiadania umowa cia gospodarstwa (nie mają kwalifikacji rolniczych), naczel
stanowi szczególną formę nie przewidzianą w kodeksie cywil nik gminy obowiązany jest przejąć gospodarstwo na rzecz
nym. Celem umowy jest przekazanie gospodarstwa następcy państwa. Chodzi w tym wypadku rówmież o stworzenie wa
jako spełnienie warunku koniecznego do uzyskania świad runków do uzyskania przez rolnika zaopatrzenia emerytal
czenia emerytalnego. Nie wchodzi więc tu w rachubę przy
nego.

intensyfikowanie produkcji i unowocześnianie sposobu gospo
darowania, a w gospodarstwie zapewniana będzie ciągłość
produkcji i gospodarowania. Stwarza to możność przeka
zywania gospodarstw zanim wartość produkcji zacznie się
obniżać wskutek zmniejszenia sił rolnika do pracy. Nato
miast przyjęcie zasady, iż możliwe jest obliczenie emerytury
dla rolnika, który wcześniej przekazał gospodarstwo, od war
tości produkcji uzyskanej przez następcę, skłania rolnika
do czynnej pomocy i zwiększania produkcji w gospodarstwie
przekazanym następcy. Obniżenie wieku emerytalnego
o 5 lat dla rolników kombatantów pozwoli im na wcześniej
sze przekazanie gospodarstwa i niedopuszczenie do spadku
produkcji rolnej. Wiadomo bowiem, że osoby te na ogół
wcześniej tracą zdolność do pracy i dlatego mogą gospoda
rować mniej efektywnie.
2. Stworzono także zachęty do przejmowania gospodarstw
przez następców. Przepisy przewidują, że gospodarstwa po
winny być im przekazane nieodpłatnie w stanie nieuszczuplonym oraz tylko z niektórymi zadłużeniami.
Emerytury dla rolników będą miały niewątpliwy wpływ
na wzrost produkcji rolnej i lepsze wykorzystanie ziemi
z tego względu, że ułatwi to przejmowanie gospodarstw
przez następców, którzy wskutek tego zwiążą się ze wsią
i nie będą poszukiwać zatrudnienia poza rolnictwem.
3. System emerytalny stymuluje także rozwój i umacnia
nie uspołecznionych form gospodarowania na wsi. Temu celo
wi służy przewidziana w przepisach zasada przejmowania
przez państwo gospodarstw rolnych z urzędu za emeryturę,
jeżeli gospodarstwa te wykazują niski poziom produkcji.
Przyjęty system emerytalny ma również na względzie
koncentrację ziemi i poprawę struktury obszarowej w indy
widualnych gospodarstwach rolnych. Obowiązuje bowiem
zasada przekazywania przez rolnika gospodarstʃwa jednemu
następcy. Podział gospodarstwa jest możliwy tylko w wy
jątkowych wypadkach, gdy wpłynie to na poprawę struktury
obszarowej gospodarstw towarowych posiadanych dotychczas
przez następców.
4. Realizację zaopatrzenia emerytalnego dla rolników po
wierzono organom administracji stopnia podstawowego,
głównie naczelnikom gmin, bankom spółdzielczym działa
jącym na terenie gmin oraz organom rentowym Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże główny ciężar realizacji
zadania nowego systemu emerytalnego spoczywa na naczel
nikach gmin. Dotyczy to w szczególności przekazywania go
spodarstw rolnych następcom oraz przejmowania na rzecz
państwa. Nakłada to na naczelnika gminy i służbę rolną
zwiększone obowiązki. Podejmując decyzję o przejęciu go
spodarstwa na rzecz państwa lub sporządzając umowę
o przekazaniu gospodarstwa następcy rolnika, naczelnik
gminy uczestniczy bezpośrednio w procesie przekształcania
struktury rolnej i koncentracji ziemi. Głównym motywem
przedsięwzięć powinna być troska o powierzenie gospodar
stwa temu rolnikowi czy jednostce gospodarki uspołecz
nionej, które gwarantują najlepsze zagospodarowanie ziemi
i wzrost produkcji rolnej.
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Przedmiotem przekazania na rzecz następcy lub państwa
powinny być wszystkie grunty będące w,e władaniu rolnika
jako właściciela lub posiadacza.
Dotyczy to także udziałów w gruntach należących do rol
nika jako współwłaściciela lub współposiadacza, bez względu
na to, w jakiej odległości są położone w stosunku do gospo
darstwa Przekazjwanego następcy. Rolnik, który jest tylko
współwłaścicielem lub współposiadaczem, a więc nie prowa
dzi gospodarstwu samoistnie, może przekazać następcy udział
w gospodarstwie, jeżeli udział ten odpowiada powierzchni
samoistnego gospodarstwa, a więc przekracza 0,5 ha gruntów
rolnych. Zgoda współwłaścicieli (współposiadaczy) nie jest .
wymagana do przekazania udziału w gospodarstwie.
Natomiast przekazanie gospodarstwa objętego wspólnością
małżeńską przez jednego z małżonków wymaga zgody dru
giego, gdyż w tjrm wypadku nie jest możliwe przekazanie
tj∙lko części gospodarstwa. Przepisy przewidują, że zgoda
drugiego małżonka na przekazanie nie jest wymagana, jeżeli
w razie przekazania gospodarstwa nabywa on prawo do eme
rytury (renty), ma prawo do zaopatrzenia z innego tjrtułu,
praca w gospodarstwie nie stanowi dla niego głównego
źródła utrzymania (pracuje również poza gospodarstwem) lub
gdy gospodarstwo wykazuje niski poziom produkcji (jest
zaliczone do grupy zaniedbanych, stosownie do przepisów
o przejmowanym wykupie).
4. Z gospodarstwa przekazywanego państwu rolnik może
wyłączyć inwentarz żywy i martwy, zapasy itp., gdyż zwykle
nie przedstawiają one wartości użytkowej w Wielkotowarowych uspołecznionych gospodarstwach rolnych, a także
wszystkie budynki lub tylko niektóre z nich. W takim wy
padku budynki należą nadal do rolnika i stanowią tak zwa
ną własność odrębną od gruntu, na którym się znajdują.
Odmienna zasada obowiązuje w razie przekazania gospo
darstwa następcy. Przekazaniu podlega całe gospodarstwo,
a rolnikowi przysługuje tylko prawo do bezpłatnego i dożyWOtniego zamieszkania w budynku mieszkalnym i zajmo
wania pomieszczeń w budynkach gospodarczych oraz prawo
do bezpłatnego użytkowania działki gruntu do 0,3 ha pod
uprawy rolne. Nie ma w tym wypadku znaczenia, czy gospo
darstwo stanowiło własność rolnika, czy władał nim jako
posiadacz. Roszczenia ze strony właścicieli do budjmków,
które nie należały do rolnika, mogą być dochodzone tylko
drogą postępowania sądowego. Praw,o do dożywotniego zaj
mowania mieszkania i pomieszczeń gospodarskich przysługu
je rolnikowi, jeżeli przekazał państwu gospodarstwo wτaz
z budynkami. Uprawnienia do lokalu, pomieszczeń gospodar
skich i działki gruntu rolnego przysługują także dożywotnikowi, jeżeli prawa te wchodziły w skład dożywocia i dożywotnik korzystał z nich przed przekazaniem gospodarstwa
następcy lub państwu. W pozostałych wypadkach uprawnie
nia te wygasają
5. Ze względu na dobro produkcji rolnej, gospodarstwa
wykazujące niski poziom produkcji (zaniedbania) mogą być
z urzędu przejęte na własność państwa, a właściciel odpo
wiada warunkom do przyznania emerytury (renty). Podsta
wą prawną przejęcia takiego gospodarstwa jest art. 9 ustawy
z dnia Ź9 maja 1974 r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych
na własność państwu za rentę i spłaty pieniężne, utrzymany
w mocj' art. 77 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. W tym
wypadku do przyznania zaopatrzenia emerytalnego przyj
muje się skróconj’ o 5 lat wiek emerytalny oraz niezdolność
do pracy. W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio
przepisj- nowej ustawy dotyczące przekazywania gospo
darstw państwu. Odpowiedzialność za obciążenie gospodarstw
zależy od tego, czy gospodarstwo przekazywane jest następcy
czy państwu.
6. Następcy przejmują gospodarstwa z ograniczeniem od
powiedzialności za długi poprzednika, a mianowicie nie od
powiadają za zobowiązania z tytułu należności nie spłaco
nych państwu typu podatkowego (podatek gruntowy, opłaty,
składki emerytalne). Natomiast w razie przekazania gospo
darstwa państwu, odpowiada ono i za tego rodzaju zobo
wiązania rolnika, jednakże do wysokości wartości przejętego
gospodarstwa, które powinno być oszacowane według zasad
sprzedaży gruntów Pahstvrowego Funduszu Ziemi.
7. W interesie intensyfikacji produkcji rolnej i rozwoju
sektora gospodarki uspołecznionej przepisy przewidują przej
mowanie na rzecz państwa za gotówkę części lub całości »
gospodarstw rolnych na wniosek właścicieli. Odnosi się to
zwłaszcza do rolników, którzy mają trudności w zagospoda
rowaniu ziemi i nie mogą jej przekazać następcy lub pań
stwu nieodpłatnie, gdyż nie nabyli jeszcze uprawnienia do
emerytury, lub nie mają zapewnianej egzystencji w postaci
emerytury z innego tytułu. O przejęciu gruntów na własność
państwa orzeka naczelnik gminy odpowiednią decyzją. Prze
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jęcie ziemi jest wskazane, gdy mogą ją zagospodarować nowi
uζjrtkownicy, zwłaszcza jednostki gospodarki uspołecznionej.
Rolnicze jednostki gospodarki uspołecznionej mogą naby
wać grunty również bezpośrednio od rolników na mocy obo
pólnego porozumienia. Umowa nabycia gruntów dochodzi do
skutku dopiero po jej zatwierdzeniu decyzją naczelnika gmi
ny. Decyzja ta ma charakter prawotwórczy. Po zatwierdzeniu
umowy grunty przechodzą na własność nabywcy.
Przejęcie gruntów na rzecz państwa i nabycie przez jed
nostki uspołecznione następuje według cen stosowanych
przy sprzedaży gruntów PFZ.
W odniesieniu do gospodarstw o obszarze do 3 ha użytków'
rolnych, których własności rolnicy zamierzają się wyzbyć w
całości i zarazem na stałe, a są zatrudnieni poza gospodar
stwem — stawki odpłatności mogą być za zgodą wτojewodj∙
podwyższone przez naczelnika gminj' do poziomu cen stoso
wanych w wolnjτn obrocie ziemią. Chodzi w tym wypadku
o zachętę do wyzbywania się gospodarstw przez rodziny
dwuzawodowe, które nie są zainteresowane intensyfikacją
produkcji rolnej.
3. Zadania w zakresie zagospodarowania gruntów

We wzroście produkcji rolnej istotne znaczenie ma właści
we zagospodarowanie ziemi zarówno będącej we władaniu
rolników indywidualnych, jak i przejmowanej na własność
państwa.
Główne zadania w zakresie racjonalnego zagospodarowa
nia i wykorzystania produkcyjnego gruntów rolnych reali
zuje naczelnik gminj’ przj- pomocy gminnej służbj' rolnej.
Dla realizacji tego zadania prowadzi się corocznie, w okresie
wegetacji roślin, kontrolę właściwego użytkowania gruntów
przez wszystkich bez wyjątku posiadaczy gospodarstw rol
nych, opartą na przepisach ustawy o ochronie gruntów rol
nych.
Obecnie mamy wystarczające środki prawnego i ekono
micznego wpływania na właściwe Zagospbdarowanie grun
tów rolnych. Pozytywne rezultaty zależą w dużej mierze od
umiejętnego stosowania ich przez terenowe organa admi
nistracji państwowej.
Duże możliwości Zapewmienia prawidłowego zagospodaro
wania gruntów i wzrostu produkcji rolnej mają sami rolnicy.
Sprzyja temu nowy system zaopatrzenia emerjdalnego, jak
również zasady Cjrwilnoprawnego obrotu nieruchomościami
rolnymi.
Jedną z form unowocześnienia metod i sposobów gospoda
rowania w sektorze Indywidualnjm jest rozwój zespołów
rolników’ indywidualnych oraz gospodarstw podejmujących
specjalizację produkcji rolnej. Te gospodarstwa w sektorze
indywidualnym powinnj· stanowić podstawę zwiększania
produkcji rolnej, przejmowania gruntów w celu powiększa
nia gospodarstw — drogą bezpośredniego zakupu ziemi od
innych rolników lub z PFZ. Służą temu odpowiednie kredy
ty, ulgi w świadczeniach na rzecz państwa i inne środki
pomocy. Możność nabywania ziemi w celu powiększenia
gospodarstw i zagospodarowania mają także inni rolnicy
dobrze gospodarujący. Naczelnicy gmin powinni umożliwiać
nabywanie gruntów nσwjτn użytkownikom — zarówno od
rolników gospodarujących indywidualnie, jak i od państwa.
Wobec rolników nie zapewniających zagospodarowania
gruntów’ naczelnicj’ gmin powinni stosować odpowiednie
środki administracyjne przewidziane w przepisach o ochro
nie gruntów rolnych lub spowodować przejście gruntów w
ręce innych użytkowników, na przykład drogą przymusowe
go wykupu (licytacji), albo przejąć je na własność państwa.
Działalność w zakresie racjonalnego wykorzystania grun
tów rolnych powinny ustalać gminne i w’ojewódzkie progra
my gospodarki ziemią. Powinny one zawierać prognozę prze
mian strukturalnych w rolnictwie w określonych warunkach
miejscowych oraz zakres i zasady przepływu gruntów z go
spodarstw nierozwojow’ych do jednostek uspołecznianej go
spodarki rolnej oraz do zespołów rolników’ indJwidualnych
i gospodarstw podejmujących specjalizację produkcji,
z uwzględnieniem roli PFZ.
Planując rozdysponowanie gruntów PFZ, naczelnicy gmin
powinni zwrócić szczególną uwagę na dalszy rozwój i umac
nianie gospodarstw’ uspołecznionych. Przekazywanie ziemi
tyτn gospodarstwom powinno być zsynchronizowane z odpo
wiednim wyposażeniem w środki materiałowe, techniczne
i finansowe umożliwiające zagospodarowanie przejętej ziemi.
Rezerwy tkwdące w racjonalnym wykorzystaniu gruntów’
rolnych w naszym kraju są nadal znaczne. Świadome i spraw
ne ich wykorzystanie wymaga jednak odpowiedniej organi
zacji, kompleksowego działania terenowych organów admi
nistracji, służby rolnej i wszystkich jednostek działających
na rzecz rozwoju rolnictwu.

Mgr inż. HELENA KONSTANTA
Warszawa

Scalenia i wymiany gruntów w okresie działania ustawy z dnia 24 stycznia 1968 roku
Wprowadzenie

Systematyczny wzrost zapotrzebowania na artykuły żyw
nościowe i jednocześnie stałe zmniejszanie się areału grun
tów rolnych, spowodowane rozwojem przemysłu i aglome
racji miejskich, wymagają szukania możliwości maksymal
nego zwiększenia produkcji rolnej.
Hamulcem w rozwoju gospodarki rolnej w Polsce, mimo
stałego doskonalenia organizacji, stosowania licznych bodź
ców ekonomicznych, zwiększenia wyposażenia techniczne
go, była i jest struktura własnościowa i obszarowa rolnic
twa. W produkcji rolnej dominuje nadal sektor rolnictwa
indywidualnego. Obecnie ponad 70% użytków rolnych w
kraju jest w posiadaniu ponad 3,2 min gospodarstw indywi
dualnych o średniej powierzchni użytków rolnych rzędu
5 ha, przy rozpiętości od 0,5 do 20 ha i więcej.
Areał gospodarstw indywidualnych składa się często
z wielu działek położonych w znacznym rozproszeniu, two
rzących szachownicę, i to niekiedy bardzo uciążliwą. W nie
których rejonach kraju średnia wielkość działki nie prze
kracza 0,20 ha. Podobnie przedstawia się sprawa w niektó
rych gospodarstwach uspołecznionych, zagospodarowują
cych grunty z różnych tytułów przejmowane przez państwo
od rolników indywidualnych.
Przed dziesięciu laty omawiany stan był jeszcze bardziej
niekorzystny. Szacowano wówczas, że ogólny obszar grun
tów położonych w szachownicy wynosił około 6 min ha, w
tym obszar tak zwanej bardzo uciążliwej szachownicy obli
czano na około 3 min ha. Dotyczyła ona szczególnie połud
niowych, południowo-wschodnich i wschodnich rejonów
kraju, gdzie od stuleci stanu posiadania nie porządkowano,
a warunki ekonomiczne od pokoleń zmuszały ludność wiej
ską do stałego rozdrabniania gruntów na coraz mniejsze go
spodarstwa i działki. Taki stan utrudniał lub wręcz unie
możliwiał wprowadzenie postępu technicznego i organiza
cyjnego w rolnictwie.
Likwidacja takiego stanu rzeczy jest możliwa drogą pro
wadzenia w maksymalnym zakresie scaleń i wymian grun
tów, a więc zabiegów, które pozwalają skutecznie i szybko
uporządkować rozłogi gruntów gospodarstw indywidual
nych i uspołecznionych. Spowodowało to wydanie przez
Sejm PRL w dniu 14 stycznia 1968 roku ustawy o scalaniu
i wymianie gruntów, a następnie stosownych rozporządzeń
wykonawczych oraz instrukcji technicznej.
Istota współczesnych scaleń i wymian gruntów

Prace scaleniowo-wymienne w ogólnym rozwoju rolnic
twa stanowią warunek intensyfikacji procesów produkcyj
nych. Porządkując bowiem typowe w polskim rolnictwie
rozdrobnienie i rozproszenie działek, krzywoliniowość ich
granic czy nadmierne "wydłużenie, scalenia pozwalają przy
sposobić do potrzeb rolnictwa podstawowy warsztat pro
dukcyjny, jakim jest powierzchnia ziemi, zdolny przyjmo
wać i wykorzystywać dostępne, coraz bardziej nowoczesne
i efektywne środki oraz metody produkcji.
Współcześnie pojmowane scalenia nie obejmują tylko
problematyki porządkowania rozłogów gruntów gospodarstw’
rolnych. Należy je rozumieć także jako inwestycję, która
w powiązaniu z innymi, modernizującymi rolnictwo, inwe
stycjami i nakładami, jak: mechanizacja, uporządkowanie
budownictwa, rozwój sieci komunikacyjnej, melioracje,
stwarza warunki większej efektywności, a to z racji prawi
dłowego ukształtowania przestrzennego obszarów produkcji
rolnej.
Obszary gruntów będące w posiadaniu trzech sektorów’
rolnictwa: państwowego, spółdzielczego i indywidualnego
ulegają ciągłym przemianom. Procesy przemian w struktu
rze agrarnej, o bardzo różnym przebiegu na poszczególnych
obszarach kraju, mają w zasadzie jeden kierunek — kon
centrację ziemi. Koncentracja następuje zarówno w wielkoprzestrzennych, państwowych lub spółdzielczych przed
siębiorstwach rolnych, jak i ekonomicznie silnych, przeważ
nie wyspecjalizowτanych gospodarstwach indywidualnych

lub ich zespołach. Charakterystyczjiym wskaźnikiem stopnia
zróżnicowania przemian w strukturze społeczno-ekonomicz
nej i organizacyjnej rolnictwa w poszczególnych rejonach
kraju jest procentowy udział jednostek uspołecznionej go
spodarki rolnej w strukturze własnościowej użytków rol
nych.
W czternastu województwach uspołecznienie użytków rol
nych nie przekracza obecnie 5%. Najniższy stopień uspo
łecznienia występuje w województwach: tarnowskim, kra
kowskim, nowosądeckim, bielskim, siedleckim, lubelskim
i kieleckim. Rejony o największym stopniu uspołecznienia
użytków rolnych (50—70%) to siedem województw: szczeciń
skie, koszalińskie, elbląskie, olsztyńskie, gorzowskie i zielo
nogórskie. W pozostałych województwach udział jednostek
uspołecznionej gospodarki rolnej w strukturze własnościo
wej użytków rolnych jest bardzo zróżnicowany i waha się
w granicach od 5 do 50%.
Tak silne zróżnicowanie form własnościowych, przy jed
noczesnym braku stabilności, wynikającej w głównej mierze
z sytuacji demograficznej i ekonomicznej, stwarza odmien
ne na różnych terenach problemy i wpływa na stopień trud
ności prowadzonych prac scaleniowych, na ich niekiedy od
mienny charakter i cel. I tak na przykład, scalenia likwi
dujące szachownicę gruntów rolników indywidualnych wy
stępują szczególnie na obszarze Polski południowej, połud
niowo-wschodniej i wschodniej, zaś scalenia i wymiany po
rządkujące przestrzennie obszary jednostek gospodarki
uspołecznionej i utworzące kompleksy gruntów PFZ prze
widzianych do zagospodarowania przez te jednostki — w
województwach zachodnich i północnych.
Scalenie gruntów polega na wydzieleniu ekwiwalentu za
grunty dawnego stanu posiadania (położone dotychczas wτ
wielu działkach) w innym miejscu, lecz na terenach o po
dobnych właściwościach glebowo-rolniczych, w działkach
możliwie dużych i o prawidłowym kształcie, przystosowa
nych do uprawy mechanicznej, a także w maksymalnym
stopniu zbliżonych do siedliska. Ideałem jest oczywiście wy
dzielenie całego ekwiwalentu w jednej działce, jednak takie
czynniki, jak: położenie użytków na obszarze wsi, występo
wanie różnych typów gleb i ich przydatności rolniczej, wy
magają wydzielenia najczęściej większej liczby działek,
odpowiadającej użytkom występującym w scalonym obiek
cie, to jest gruntom ornym, użytkom zielonym, siedlisku,
lasom itp.
Opracowanie projektu scalenia poprzedzają, jak wiadomo,
prace przygotowawcze, a ostateczna koncepcja jest rozwi
nięciem wcześniej opracowanych założeń przestrzenno-goSpodarczych, skonsultowanych ze wszystkimi zainteresowa
nymi jednostkami i uczestnikami scalenia oraz uzupełnio
nych życzeniami poszczególnych zainteresowanych osób.
Zrozumiałe, że projekt scalenia jest zawsze pewnym kom
promisem między sumą żądań i propozycji, dotyczących ży
wotnych, ale często sprzecznych interesów poszczególnych
rolników’. Dlatego są wypadki niezadowolenia z przyjętych
rozwiązań, bo nie zawsze spełniają one najczęściej maksymalistyczne postulaty uczestników scalenia.
Z tych względów scalenia gruntów są trudną pracą urzą
dzeniowo-rolną, wymagającą szczególnych umiejętności roz
wiązywania problemów, a także znajomości gospodarczych,
technicznych i społeczno-politycznych przeobrażeń zacho
dzących na wsi polskiej. Nawo ukształtowany przez geodetę
warsztat produkcyjny rolnik powinien dokładnie poznawać
i doskonalić. Trzeba mu w tym pomóc i tu ogromna rola
przypada różnym specjalistom i służbie rolnej.
Nieco inny charakter mają, a więc i inne problemy za
chodzą w czasie prac związanych z wymianą gruntów. Za
pomocą tego zabiegu jest możliwa zindywidualizowana,
a tym samym szybsza popraw’a rozłogu gruntów gospo
darstw uspołecznionych i skupienie w większych obszarach
gruntów PFZ w celu przekazania ich w trwałe zagospoda
rowanie, z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb i korzyści
rolnika indywidualnego.
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Zakres prac scaleniowych i wymiennych

Prace scaleniowe mają w Polsce długą tradycję. W okre
sie dwudziestolecia międzywojennego prowadzono je tylko
w celu likwidacji szachownicy gruntów chłopskich. Scalono
wówczas w kraju około 5,5 min ha gruntów. W latach 1945—
1968 prace scaleniowo-wymienne prowadzono w ograniczo
nym zakresie i objęły około 560 000 ha w skali całego kraju.

Do prac Scaleniowo-Wymiennych przystąpiono na szeroką
skalę dopiero w 1968 roku. Wyniki założonej ewidencji grun
tów i klasyfikacji gleboznawczej przyjęto jako podstawę do
wykonania zasadniczych etapów tych prac, a między innymi
do wyceny wartości szacunkowej stanu posiadania scala
nych gospodarstw.
Ustawa z dnia 24 Styczaia 1968 roku o scalaniu i wymia
nie gruntów w porównaniu z dawnymi przepisami otworzy
ła większe możliwości szybkiego i właściwego przekształca
nia struktury przestrzennej gruntów gospodarstw nie tylko
indywidualnych, lecz i uspołecznionych. Jest to jedno z jej
podstawowych założeń.
W latach 1968—1977 wykonano scalenia i wymiany grun
tów na obszarze 3 362 000 ha, w tym zlikwidowano szachow
nicę gruntów gospodarstw indywidualnych na obszarze
1 122 000 ha. Na obszarze około 2 240 000 ha uporządkowano
szachownicę gruntów’ państwowych lub spółdzielczych.
W wyniku prac scaleniow’o-wymiennych przestrzennie upo
rządkowano 606 600 ha gruntów PFZ i przekazano w trwałe
zagospodarowanie jednostkom gospodarki uspołecznionej.
Scaleniami i wymianami objęto 21 847 wsi lub ich części,
gdzie uporządkowano grunty należące do okło 527 000 go
spodarstw rolnych.
Obszarowo najwięcej gruntów’ scalili pracownicy woje
wódzkich biur geodezji i terenów rolnych w: Poznaniu (oko
ło 372 000 ha), Lublinie (około 357 000 ha), Białymstoku (oko
ło 325 000 ha), Wrocławiu (około 295 000 ha), Zielonej Górze
(około 274 000 ha) i Koszalinie (około 227 000 ha). Biorąc jed
nak pod uwagę pracochłonność i trudności występujące przy
scalaniu Szachowmicy gruntów rolników indywidualnych —
największy wkład pracy wniosły wojewódzkie biura geode
zji i terenów' rolnych w Lublinie, Białymstoku, Warszawie,
Rzeszowie i Łodzi.
Rozpoczęte z dużym rozmachem prace scaleniowo-wy
mienne wymagały szybkiego przeszkolenia stosunkowo mło
dej i niezbyt doświadczonej kadry specjalistycznej, która
prócz w’iedzy specjalistycznej powinna przecież mieć inne
dodatkowa walory, jak na przykład umiejętność współży
cia z ludźmi, znajomość psychiki rolnika.
Podjętym w okresie minionych lat systematycznym szko
leniem na kursach różnych szczebli objęto około 1160 osób,
jednakże doświadczenia kadra wykonawcza nabierała w cza
sie realizacji trudnych i skomplikowanych zadań.
Zastrzeżenia lub uw,agi zgłaszane przez rolników przed
zatwierdzeniem projektu scalenia czy wymiany gruntów' są
formą ostatecznej konsultacji opracowań ze środowiskiem
wnejskim. Dotyczą one z reguły różnych spraw i obejmują
zarówno propozycje drobnych ulepszeń i korekt, jak i dale
ko idące żądania.
Sprawę zastrzeżeń i skarg na opracowane projekty obra
zuje podana tablica. Wjmika z niej, że procent zastrzeżeń
i skarg w stosunku do liczby uczestników scaleń i w'ymian
maleje od 1972 roku, co świadczy między innymi o coraz
wy⅛zjτn poziomie rozwiązań projektowych.

W związku z reformą administracji państwowej zadania
w dziedzinie scaleń i wymian gruntów z pierwszej instancji
przeszły na szczebel wojewódzki. Spowodowało to zawie
szenie działania wynikającego z art. 14 ustawy scaleniowej,
w myśl którego wojewodowie mieli prawo wprowadzania
zmian w projektach scaleń i wymian, zatwierdzanych osta
tecznie w byłych powiatach decyzją naczelnika. Obecnie,
kiedy decyzje wojewodów, zatwierdzające projekty, są osta
teczne, rolnicj’ mogą bezpośrednio składać skargi tylko do
Ministerstwa Rolnictwa (odpadła jedna instancja eliminu
jąca skargi). Wpłynęło to na zwiększenie w ubiegłym roku
bezwzględnej liczby skarg do szczebla centralnego, a prze
de wszystkim zwiększyło procent skarg pozytywnie za*
łatwiónych

Rozmiar zadań scaleniowych, ich specyfika i wnioski wy
nikające z zebranych doświadczeń oraz z analizy skarg wy
magają działań nadzorczych w celu doskonalenia tych prac.
Modyfikując i udoskonalając instrukcję techniczną, szcze
gólny nacisk położono na sposób wykonania szacunku grun
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6
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489
892
052
276
307
078
431
952
704
896

2,0
2,0
1.8
3,6
4,4
3,4
2,7
2,0
1.4
0,7

13 077

2,5

1

2

3
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1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

23 910
43 568
59 024
67 140
52 337
61 111
55 008
46 680
50 955
66 864

2 737
6 353
8 512
10 010
6 138
6 333
4 953
3 510
3 668
4 613

11,4
14,6
14,4
14,9
11,7
10,4
8,0
7,5
7,2
6,9

1968—1977

526 597

56 827

9,2

1
2
2
2
1

brak danych
brak danych
brak danych
6
6
10,8
9,0
18,0
24,7
28,2
14,7

tów, będący podstawą dobrego opracowania projektu. Nie
zależnie od organizowanego dwukrotnie w ciągu roku szko
lenia kadr>· nadzorczej wojewódzkich biur geodezji i tere
nów rolnych — odpowiedzialnej za jakość i terminowość
prac — Ministerstwo Rolnictwa na bieżąco, w stosownych
pismach instruktażowych, zwraca uwagę władz i zaintereso
wanych jednostek na wszystkie zauważone niedokładności
w projektach scaleniowych i wymiennych.
Powołanie wraz z Zarządem Głównym Stowarzyszenia
Geodetów Polskich ogólnopolskiego konkursu jakości prac
Scaleniowo-Wymiennych jest zachętą do współzawodnictwa
i do dobrej roboty. Popularność tego konkursu systema
tycznie wzrasta, o czym świadczy coroczny wzrost liczby
prac kwalifikowanych do ostatecznej ocen>’ (w 1976 roku
zgłoszono 21 prac, zaś w 1977 r. aż 38).
Efekty scaleń i wymian gruntów

Określenie Wjmiernych efektów gospodarczych, wynika
jących ze scaleń i wymian gruntów, jest bardzo trudne,
z racji ich wielostronności oraz ograniczonego zasięgu od
powiednich badań analitycznych.
W okresie międzywojennym w odpowiednich publikacjach
wspominano, że likwidacja szachownicy gruntów w ówczes
nych warunkach społeczno-ekonomicznych zwiększyła pro
dukcję roślinną o około 50% i produkcję zwierzęcą nawet
o około 120%.
W okresie ostatniego dzisięciolecia badania nad efektami
gospodarczymi scaleń, podejmowane przez niektórych nau
kowców, choć nie mogły dać wyników wystarczających do
uogólnień, pozwoliły jednak na stwierdzenie, że tempo wzro
stu produkcji roślinnej i zwierzęcej we wsiach scalonych w
pierwszych kilku latach po scaleniu było dwukrotnie wyż
sze niż w pozostałych wsiach tej samej gminy.
Gwałtownie wzrastało również zapotrzebowanie na sprzęt
rolniczy oraz usługi zmechanizowane świadczone przez kół
ka rolnicze.
Istotną korzyścią gospodarczą wynikającą ze scalenia jest
również powiększenie obszaru gruntów uprawianych rolni
czo, wynikłe z likwidacji miedz i dojazdów, które były sie
dliskami i rozsadnikami wszelkiego rodzaju chorób i chwa
stów.
Na scalonym obszarze gospodarstw rolnych są warunki
do stosowania nowoczesnych metod gospodarowania, na
które składają się przede wszystkim:
— większe możliwości zmechanizowania produkcji rolnej;
— możność wprowadzenia specjalizacji produkcji;
— zwiększenie zakresu i nowoczesności zabiegów agro
technicznych;
— lepsza organizacja transportu rolnego, wynikająca ze
skrócenia dojazdów.
Scalenie skraca także znacznie czas pracy w gospodarst
wie rolnym, a pozyskane rezerwy czasu można przeznaczyć
zarówno na dalszą intensyfikację produkcji, jak i na wypo
czynek czy korzystanie z dóbr kulturj· i oświaty. Te nie
wątpliwe efekty społeczne scaleń i wymian gruntów, choć
są niewymierne, mają również ogromne znaczenie dla śro
dowiska wiejskiego, bowiem prowadzą do podniesienia po
ziomu ζj∙cia na wsi.
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CZESŁAW JÛZEFACIUK
ANNA JÓZEFACIUK
Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa
Puławy

Ewidentne zmniejszanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej
na rzecz innych dziedzin gospodarki narodowej, przy rów
noczesnym nasileniu się degradacji i dewastacji gruntów,
spowodowało wydanie ustawy z dnia 27 października
1971 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekul
tywacji gruntów (Dz. U. nr 27).
Wśród czynników’ degradujących tereny rolne czołow'e
miejsce pod względem zasięgu występowania zajmuje ero
zja gleb. W związku z tym przepisy praw,ne uzupełniające
do ustawy ujmują również ochronę gruntów przed erozją.
Rozporządzenie ministrów’ Rolnictwa oraz Leśnictwa i Prze
mysłu Drzewnego z dnia 26 października 1972 roku w spra
wie sposobu określania gruntów’ rolnych i leśnych zagrożo
nych erozją oraz zasad i trybu przeciwdziałania erozji
(Dz. U. nr 48, poz. 305) wprowadza między innymi obowią
zek inwentaryzacji gruntów erodowanych, a instrukcja nr 3
cytowanych ministrów’ z dnia 18 sierpnia 1973 r. (Dz. U.
nr 8, poz. 43) określa zasady inwentaryzacji. Zasady te jed
nak są ramowe i w’ymagają uszczegółowienia. Jako mate
riały pomocnicze wydano w 1975 roku w IUNG w Puławach
Komentarz do cytowanej instrukcji oraz zeszyt szkoleniowy.
Ogólną inwentaryzację gruntów zagrożonych erozją pro
wadzą WBGiTR, a nadzór merytoryczny sprawuje IUNG.
Opracow’anie zawiera możliwie szczegółową interpretację
zasad inwentaryzacji ogólnej, omawia technologię wykona
nia mapy erozji oraz podaje uwagi o szczegółowej inwenta
ryzacji gruntów’ erodow’anych.
Zakres i cel inwentaryzacji erozji
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Inwentaryzacja obejmuje erozję wodną powierzchniową,
wąwozow'ą, wietrzną oraz potoki górskie. Erozja w’odna po
wierzchniowa oraz wietrzna są inwentaryzowane jedynie na
gruntach rolnych i gruntach państwowych gospodarstw leś
nych pozostających w użytkowaniu rolnym. Nie inwentaryzuje się w’ymienionych rodzajów erozji na terenach zalesio
nych, ponieważ są one na ogół dobrze chronione. Erozja wą
wozowa oraz potoki górskie są inwentaryzowane zarówno
na gruntach użytkowanych rolniczo, jak i leśnie.
Ze względów gospodarczych inwentaryzację podzielono
na ogólną i szczegółową.
Celem inwentaryzacji ogólnej jest rozpoznanie na obsza
rze kraju stanu zagrożenia gruntów erozją o takim nasile
niu, które jest wyraźnie szkodliwe dla rolnictwa, a zatem
obejmuje erozję wodną powierzchniową i w’ąwozową śred
nią, silną i bardzo silną oraz erozję wietrzną silną i bardzo
silną, a następnie wyznaczenie obszarów o różnym stopniu
pilności ochrony gleb przed erozją. Rozpoznanie takie jest
podstawą opracowania ogólnokrajowego programu przeciw
działania erozji gleb, w skład którego wejdą programy re
gionalne.
Inwentaryzacja szczegółowa jest wykonywana do celów
projektowania. Obejmuje wszystkie stopnie nasilenia erozji
(dotyczy tylko obszarów, dla których opracowuje się plany
lub projekty zagospodarowania i urządzenia gospodarczego).
Jak z tego wynika, obie inwentaryzacje wykonuje się nie
zależnie od siebie.
Przyjęto pięciostopniową skalę zagrożenia gruntów pro
cesami erozyjnymi:
— stopień 1 — erozja słaba;
— stopień 2 — erozja umiarkowana;
— stopień 3 — erozja średnia;
— stopień 4 — erozja silna;
— stopień 5 — erozja bardzo silna.
Skala degradacji gruntów ornych nie chronionych, jaka
może wystąpić przy poszczególnych stopniach zagrożenia ero
zją wodną powierzchniową oraz erozją wietrzną, przedsta
wia się następująco:
1) przy zagrożeniu erozją wodną powierzchniową:
— stopień 1 (erozja słaba) może powodować niewielkie
zmywanie poziomu orno-próchnicznego. Straty te są łatwo
wyrównywane przez zabiegi uprawowe. Grunty zagrożone
erozją słabą nie wymagają zabiegów przeciwerozyjnych
i mogą być użytkowane zgodnie z ich przydatnością glebo
wo-¡rolniczą;
— stopień 2 (erozja umiarkowana) już wyraźnie zmienia
poziom orno-próchniczny. Zmniejsza jego miąższość i zwykle
pogarsza fizykochemiczne właściwości gleby. Całkowita re

Rozpoznanie erozji do celów urządzeniowo-rolnych
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generacja poziomu próchnicznego jest nie wszędzie możliwa,
ze względu na znaczny ubytek gleby. Niekiedy (na lessach)
procesy erozyjne (zmywanie i żłobienie) sięgają poniżej po
ziomu próchnicznego. Grunty z erozją umiarkowaną jeszcze
nie mają wyraźnych erozyjnych form rzeźby, ale cechują się
zróżnicowanym zabarwieniem powierzchni (zwłaszcza wio
sną), zwanym mozaiką. Powierzchnie o jaśniejszej barwie,
na przykład na terenach lessowych, są bardziej zmywane
niż powierzchnie ciemniejsze. Ciemniejsza barwa gleby
u podnóży zboczy i na dnach dolin może być wynikiem pro
cesów namywania. Grunty zagrożone erozją umiarkowaną,
zwłaszcza lessowe i rędzinowe, wymagają już niektórych
zabiegów przeciwerozyjnych, na przykład ochronnych płodozmianów i poprzecznostokowej orki;
— stopień 3 (erozja średnia) intensywnie niszczy poziom
orno-próchniczny i często powoduje jego zupełne zmycie, co
przyczynia się do występowania na zboczach tak zwanych
gleb zmywnych, których warstwa orna jest wytworzona
niekiedy nawet ze skały macierzystej, a w obniżeniach te
renu — z gleb namywanych (deluwialnych). Przy tym stop
niu erozji tworzy się już rzeźba erozyjna, o czym świadczy
sfalowanie zboczy i występowanie żłobin nie dających się
wyrównać w czasie uprawy roli. Grunty zagrożone erozją
średnią wymagają już kompleksowych zabiegów przeciw
erozyjnych;
— stopień 4 (erozja sina) niszczy przeważnie cały profil
gleby. Podczas uprawy na glebach zmywanych coraz to
głębsze warstwy skały macierzystej są przekształcane w po
ziom orno-próchniczny, ponieważ poziomy próchniczny
i podpróchniczny były już wcześniej zredukowane przez pro
cesy erozyjne. Gleby namywane natomiast cechuje znaczna
miąższość poziomu akumulacyjnego, co w pewnych wypad
kach może być nawet szkodliwe. Na przykład namywane
gleby pyłowe mają zwykle wadliwe właściwości fizyczne,
są zbite, zlewne, łatwo zaskorupiają się, a uprawiane na nich
rośliny często podlegają Wymakaniu lub wylęganiu. Skut
kiem występowania erozji silnej jest także wyraźne ukształ
towanie krajobrazu erozyjnego. Teren jest rozczłonkowany
przez wąwozy, dolinki śródzboczowe i wyrwy. Gruntj' za
grożone erozją silną wymagają kompleksowych melioracji
przeciwerozyjnj'ch i poddania pewnej części powierzchni zabiegom ochronnjm;
— stopień 5 (erozja bardzo silna) przeważnie dewastuje
cały profil gleby, a nawet część podłoża. Ponadto może sil
nie porozcinać teren, tworząc gęstą sieć wąwozów, oraz do
prowadzić do szybkiej przemiany gruntów w nieużytki.
Grunt>’ zagrożone erozją bardzo silną powinno się w znacz
nej części przeznaczać pod roślinność ochronną — zadrze
wienie, zakrzewienie, zadarnienie;
2) przy zagrożeniu erozją wietrzną:
— stopień 1 (erozja słaba) powoduje niewielkie wywiewa nie z glebj· najdrobniejszych i najcenniejszych części kolo
idalnych, spławialnych i pyłowych, co praktycznie nie ma
żadnego wpływu na stan gleb. Grunty zagrożone erozją sła
bą nie wymagają zabiegów ochronnych;
— stopień 2 (erozja umiarkowana) zaczyna już w pewnjm stopniu redukować poziom próchniczny, wskutek wy
wiewania większych ilości składników mineralnych oraz or
ganicznych niż przy erozji słabej. Przyczynia się również do
zapylania atmosfery materiałem glebowym. Grunty zagro
żone erozją umiarkowaną powinny mieć możliwie krótki
okres ugorowania;
— stopień 3 (erozja średnia) w wyraźny sposób może re
dukować poziom orno-próchniczny wskutek wjτwiewania już
znacznj’ch ilości składników mineralnych i organicznych.
Powoduje także szkodj' w uprawach polowych. Rośliny są
zasypywane, uszkadzane mechanicznie lub mają odsłonięty
system korzeniowy. Dotyczy to zwłaszcza ozimin, które przy
odsłoniętym systemie korzeniowym są bardziej podatne na
wymarzanie. Ochrona gruntów przed erozją średnią polega
na stosowaniu uprawy zmniejszającej podatność na wywie
wanie, a niekiedy — na zadrzewieniu przeciwwietrznym;
— stopień 4 (erozja silna) prowadzi do zmian w profilu
gleby. Gleby podlegające silnemu wywiewaniu mają wyraź
nie zredukowany poziom próchniczny, natomiast w glebach
nawiewanych poziom ten narasta. Oprócz tego występuje
znaczne zanieczyszczenie roślin i atmosfery materiałem gle
bowym, o czjm świadczy występowanie tak zwanych burz
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pyłowych lub piaskowych oraz czarnych zim (śnieg jest za
nieczyszczony nawianą ziemią). Erozja silna może spowodo
wać na większych obszarach gleb, wytworzonych z piasków
sandrowych lub z piasków starych tarasów rzecznych, wy
stąpienie form rzeźby wydmowej, a na przesuszonych murszach i torfach — poważną redukcję miąższości. Grunty za
grożone erozją silną wymagają kompleksowych zabiegów
ochronnych — agrotechnicznych i Gtomelioracyjnych;
— stopień 5 (erozja bardzo silna) obejmuje tereny zwydmione. Powierzchnie takie powinny być w całości zalesione.
Kryteria wyznaczania stopni erozji podano w tablicach 1,
3 i 4. Są one maksymalnie Zgeneralizowane i uwzględniają
tylko podstawowe czynniki mające wpływ na nasilenie pro
cesów erozyjnych. Uściślenie i wprowadzenie większej liczby
czynników utrudnia inwentaryzację i opóźnia melioracje
Przeciwerozyjne. Przedstawiony w tablicy 4 sposób określa
nia stopni erozji wietrznej różni się od podanego w instruk
cji nr 3 — uwzględnia te same kryteria, ale jest łatwiejszy
w stosowaniu.

Tablka 1. Wyzaaczani e «topai erozji wodnej powierzchniowej

3—6*
do 3°
(do 5%) (6-10%)

Klaay nachyleń terenu

6—10·
10—13“
(10-18%) (18-27%)

>15%)
(>27%)

stopnie erozji

Grupy gleb

1. Lessy zwykłe, utwory
Leaaowate i pyłowe zwykłe
2. Piaaki Iufne dróbnózi arniste1), rędziny·)
3. Piaski luźne gruboziar
niste, pia∙ki słabogliniaste całkowite i głębokie
niecałkowite, piaski gli
niaste całkowite i głębokie
(lekkie i mocne) pylastc,
pvły ilaste, Iessv ilaste
4. Piaski gliniaste (lekkie
i mocne) Iiiepylaste (cał
kowite i niecałkowite),
gliny lekkie pylaste, żwiry gliniaste
5. Gleby gliniaste różne
z wyjątkiem wymienio
nych w pkt. 4, ihr, gleby
szkieletowe

2

3

4

5

1

1, 2

2, 3

3, 4

5

1

1, 2

2, 3

3, 4

4, 5

1

2

3

4√ 5

1

1, 2

2, 3

3, 4, 5

1

•

—

Zasady i technologia inwentaryzacji ogólnej

Inwentaryzację ogólną wykonuje się kameralnie, opiera
jąc się na mapie topograficznej i glebowo-rolniczej w skali
1 : 25 000 dla obszarów7 województw7 w układzie gmin i zlew
ni IiydrograGcznych. Za zlewnię podstawową (najmniejszą)
przyjmuje się dorzecze cieku o powierzchni od 100 km2, ma
jącego nazwę na mapie.
W toku inwentaryzacji ogólnej ustala się zasięgi zagroże
nia gruntów przez wodną erozję powierzchniową i wąwo
zową w7 stopniu 3, 4 i 5 oraz erozję wietrzną w stopniu 4 i 5,
określa się gęstość potoków górskich, a następnie wykonuje
zestawienia liczbow,e.
Za najmniejszą powierzchnię do wykreślenia zasięgu za
grożenia przez poszczególne stopnie wodnej erozji po
wierzchniowej oraz erozji wietrznej przyjmuje się 10 ha.
W wypadku znacznej zmienności rzeźby i gleb, może być ce
lowe wyznaczenie mniejszej powierzchni, ale nie mniejszej
niż 3 ha (0,5 cm2 na mapie w skali 1 :25 000).
Podczas inwentaryzacji ogólnej wszystkie rodzaje erozji
oznacza się na jednej mapie.

i Uwagi: 1) w wypadku podanych jednocześnie dwu stopni zagrożenia erozją przy'
opadach poniżej 600 mm podaj e się mniejszy stopień, a przy opadach ¡
powyżej 600 mm — większy stopień,
2) dla utworów glebowych grupy piątej na terenie o spadku ponad 15° przy
opadach do 600 mm przyjmuje się 3 stopień zagrożenia erozją, przy opa-,
dach 600—800 mm — stopień 4, a przy opadach powyżej 800 mm — sto-J
pień 5.
ɪ) Oznaczone w nowym podziale PTG jako pyły grube.
’) Rędziny zaliczono do drugiej grupy, ze względu na płytki profil glebowy i dużą
szkodliwość erozji.

Tablica 2. Czynniki zmniejazające stopień zagrożenia erozją wodną powierzchniową przy
inwentaryzacji szczegółowej
Stopnie erozji

Czynniki zmniejszające

Zadrzewienie i trwale zadarnienie
Sady na tarasach
Pola Btarasowane poprzecznie do
spadku terenu

ɪ

2

3

4

5

0
0

0
0

0
0

ɪ
1

2
2

0

0

1

2

3

1. Technologia ogólnej inwentaryzacji erozji wodnej
niowej

Na mapie topograGcznej w skali 1 :25 000 (wydanie cywil
ne, tak zwana mapa obrębowa) wyznacza się zlewnie hy
drograficzne i uaktualnia się granice gmin i województw7.
Na Iiiekurczliwej kalce technicznej lub innym materiale
przezroczystym, jak folarex (stanowi on oryginał mapy
z ogólną inwentaryzacją erozji), dla poszczególnych arkuszy
mapy w skali 1 : 25 000 określa się czarnym tuszem zasad
nicze elementy sytuacji terenu, głównie drogi, miasta, sie
dziby urzędów gminnych, granice gmin, wsi (obrębów), gra
nice zlewni i cieków w tych zlewniach, z podaniem nazw.
Ustala się także, w której StreGe rocznych opadów znajduje
się dany teren (do 600 mm, 600—800 mm, powyżej 800 mm)
i wykreśla linie podziałowe (izohiety), podając ich wartość.
Na mapie topograGcznej wyznacza się klasy spadków7 w
przedziałach: 6—10o, 10—150 i powyżej 15°.
Na mapie glebowo-rolniczej w skali 1 : 25 000 dla obszarów7
o spadkach powyżej 6° typuje się gleby .pod względem po-
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Tablica 3. Wyznaczanie stopni erozji wąwozowej
Stopień erozji
wąwozowej

1
2
3
4
5

Współczynnik gęstości
sieci wąwozowej
w [km∕kmt]

Określenie erozji
wąwozowej

SWm

0,01—0,1
0,1—0,5
0,5—1,0
1,0—2,0
ponad 2,0

Umiarkowana
Średnia
Silna
Bardzo silna

powierzch

Tablica 4. Wyznaczanie ⅜toμni erozji wietrznej
Współczesne doliny rzeczne
i lokalne obniżenia terenu

Wierzchowiny i zbocza
na wyżynach

Tereny płaskie
i lekko faliste

Wierzchowiny i zbocza
w górach

Lesistość

Grupy gleb
>25%

25—15%

<15%

>25%

25—15% I

<15%

>25%

25-15%

<15%

>25%

25—15%

<15%

j

Stopnie erozji wietrznej1)

1. Piaski luźne drobnoziarniste, w
tym wydmowe; murɔze na tor
fach; marsze na podłożu mineralnym; gleby murszowate
2. Piaski luźne gruboziarniste, pias
ki gliniaste lekkie silnie pylaste,
piaski -Iabogliniaste (różne), lessy
i utwory Iessowate
3. Piaski gliniaste lekkie (z wyjątkiem silnie pylastych, gleby pyłołowe zwykle (z wyjątkiem wymienionyoh w punkcie 2)
4. Piaski gliniaste mocne (różne).
gleby pyłowe ilaste
5. GHny i iły

r

5

4

5

5

5

5

5

3

4

3

4

4

4

4

5

1

2

3

3

3

3

3

4

-

1
— ·

2
1

2
1

2
1

2
ɪ

2
1

3
2

3(4)

4(5)

3(4)

1

2

3

2

r
1

2

1
-

-

I I* Stopnie zagrożenia dotyczą utworów okresowo lub stale suchych.
' ·) (3), (4), (5) dotyczy piasków wydmowych.
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6(5)

2(3)’)

1

-

I

datności na wodną erozję powierzchniową, zgodnie z po
działem podanym w tablicy 1. Zasięgi z poszczególnymi gru
pami gleb wraz z numerami (1—5) wykreśla się ołówkiem
na oryginale (po wykonaniu mapy erozji wodnej powierzch
niowej ołówek będzie wytarty). Grupy gleb można wykreś
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5

er 3
a
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Tablica 5. Irchnika znakowania erozji ua mapie
Stopień 1
erozji i

Określenie
erozji

Technika oznakowania
powierzchni

1

słaba

2
3

umiarkowana
średnia

4
5

silna
bardzo silna

Kolor szary oraz cyfra arabska
czarna wvs. 3 mm
Kolor żółtv oraz cyfra jw.
Kolor pomarańczowy oraz cyfra
jw.
Kolor brązowy oraz cvfra jw.
Kolor fioletowy oraz cyfra j¼.

∙.⅛
H

w
e
N

Qbrys konturu

Erozja wodna powierzchniowa
__
.

to

i

;

I

Linia czarna ciągła.
cienka
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Erozja wąwozowa

√,*.
*

1

słaba

2

umiarkowana

3

średnia

4

silna

5

bardzo silna

Linja czarnu przery
wana, długość odcin
ków 10 mm, przerwy
2 mm, grubość linii
0,2 mm
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Erozja wietrzna

CT

'S1
f
1

-laba
umiarkowana
średnia
silna
bardzo silna

Cyfra arabska 1 czarna wys. 6 mm,
grub. 1 mm
Cyfra arabska 2 jw.
Cyfra arabska 3 jw.
Cyfra arabska 4 jw.
Cyfra arabska 5 jwɪ

»O

Linia czarna przery 
wana (długość odcin
ków 5 mm, przerwy
2 mm), grubość linii
0,4 mm

Kontury powierzchni o zbliżonej gęstości potoków górskich oɪnaeza się linią czarną
(kreska, 3 kropki) grubości 0,5 mm i opisuje się ½ liczniku ogólną długość potoków,
a w mianowniku wskaźnik gęstości sieci potoków w [km, km
*].
Wysokość cyfr wynosi
5 mm.

Stopnie pilności ochrony gruntów przed erozją wodną powierzchniową
Stopień pierwszy — Ip (kolor czerwony, wysokość cyfr 10 mm, grubość cyfr 1,5 mm:
obrys konturu — linia ciągła czerwona grubości 1 mm)1)
— IIp (jak wyżej)
Stopień drugi
— IIIp (jak wyżej)
Stopień trzeci

Stopnie pilności ochrony gruntów przed erozją wietrzną
Stopień pierwszy — I (kolor czerwony, wysokość cyfr 10 mm, grubość cyfr 1,5 mm:
obrys konturu — linia czerwona przerywana, długość odcinków
10 mm, przerwy 5 ram)
— II (jak wyżej)
Stopień drugi
— III (jak wyżej)
Stopień trzeci
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O
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(w
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f
'~'
Z
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Stopnie pilności ochrony gruntów przed erozją wąwozową

Stopień pierwszy — Iw (kolor czerwony, wysokość cyfr 10 mm, grubość cyfr 1,5 mm;
obrys konturu — linia czerwona przerywana grubości 1 mm,
długość odcinków 20 mm, przerwa 5 mm)
—
IIw (jak wyżej)
Stopień drugi
— IIIw (jak wyżej)
Stopień trzeci
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ɪ) Stopnie pilności (cyfry i obryty konturów) oznacza się kolorem dopiero na odbit
kach.
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lić również na kalce podkładowej, na której zaznacza się sy
tuację — charakterystyczne elementy umożliwiające dokład
ne nałożenie kalki na mapę topograficzną.
Oryginał mapy erozji nakłada się na mapę topograficzną
z wyznaczonymi spadkami i na podstawie grup gleb i spad
ków wykreśla się zasięgi zagrożenia wodną erozją po
wierzchniową i oznacza według tablicy 5.
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Rys. 12. Mapa zagrożenia erozją (według inwentaryzacji ogólnej)

2. Technologia ogólnej inwentaryzacji erozji wąwozowej

3. Technologia inwentaryzacji ogólnej potoków górskich

Na arkuszu mapy topograficznej w skali 1 : 25 000 wyzna
cza się obszary (nie mniejsze od 1 km2) o zbliżonej koncen
tracji wąwozów i ustala się dla nich erozję wąwozową tylko
w stopniu 3 lub 4 albo 5 (tabl. 3). Na wyznaczonych obsza
rach, zaczynając od najsilniej pociętego wąwozami, nume
ruje się wąwozy (1, 2, 3, ..., n), mierzy się ich długości (wraz
z odgałęzieniami) i zestawia w tablicy roboczej. Po zsumo
waniu poszczególnych długości wąwozów oblicza się wskaź
nik gęstości, to jest iloraz łącznej długości wąwozów w [km]
przez powierzchnię w [km2], na przykład:
75 km2 (powierzchnia, na której występują wąwozy)
58 km (łączna długość wąwozów)
= 0,77 km/km2
Wynik ten kwalifikuje obszar do 3 stopnia erozji wąwo- *
zowej. Jeżeli na kolejnym Inwentaryzowanym obszarze okaże się, że wskaźnik gęstości wąwozów jest mniejszy od
0,5 km/km2, to wówczas można zrezygnować z obliczania
wskaźnika dla następnych wydzielonych obszarów o takiej
samej lub mniejszej gęstości wąwozów.
Wydzielone obszary, na których występuje erozja wąwo
zowa w stopniu 3—5, przenosi się na kalkę — oryginał mapy erozji i znakuje się zgodnie z tablicą 5.

Na mapie topograficznej w skali 1 : 25 000 wyznacza się powierzchnie o zbliżonej koncentracji stałych potoków gór
skich, oblicza się ich długość i wskaźnik długości w [km/km2].
Kontury wydzielonych powierzchni przenosi się na oryginał
mapy z ogólną inwentaryzacją erozji i oznacza się zgodnie
z tablicą 5.
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4. Technologia Inwentaryzacji ogólnej erozji wietrznej

Na mapie topograficznej w skali 1 :25 000 dokonuje się
podziału terenu pod względem rzeźby, zgodnie z tablicą 4.
Na tej samej mapie wydziela się powierzchnie o różnej le
sistości, zgodnie z tablicą 4, Mogą to być powierzchnie róż
nej wielkości (jako najmniejszą przyjmuje się 1 km2).
Na mapie glebowo-rolniczej w skali 1 : 25 000 dokonuje się
podziału gleb na grupy pod względem podatności na erozję
wietrzną, a ich zasięgi wykreśla się ołówkiem zwykłym na
kalce technicznej z zaznaczonymi punktami sytuacyjnymi.
Kalkę techniczną z grupami gleb nakłada się następnie na
mapę topograficzną z oznakowaną rzeźbą terenu i lesistoś
cią i wykreśla się zasięgi erozji wietrznej w stopniu 4 i 5,
które następnie przenosi się na oryginał mapy z ogólną in
wentaryzacją erozji i znakuje zgodnie z tablicą 5.

·

Przy ZiracznjTn zróżnicowaniu gleb, a małym zróżnicowa
niu rzeźby terenu i lesistości może być celowa zmiana tech
nologii, to znaczy na kalkę wrysowuje się określone (tabl. 4)
formy rzeźby terenu i lesistość, nakłada się na mapę gleb
i wykreśla zasięg erozji.
Z oryginału mapy z ogólną inwentaryzacją (rys. 12) wy
konuje się odbitkę, na której planimetruje się powierzchnię
z różnymi stopniami poszczególnych rodzajów erozji w obrę
bie wsi, gmin i zlewni hydrograficznych i zestawia się we
dług tablicy 6.
Wykonanie inwentaryzacji poszczególnj’ch wsi (obrębów)
wynika z konieczności dostarczenia danych do utworzonego
w IUNG banku informacji o glebie.
Następnie na odbitce wydziela się obszarj’ o różnym stop
niu pilności ochrony gruntów przed erozją wodną powierzch
niową, wąwozową i wietrzną, które nanosi się na oryginał
mapy z ogólną inwentaryzacją erozji według techniki poda
nej w tablicy 5.
3. Określenie stopnia pilności ochrony gruntów przed erozją

Stopień 1 — zabezpieczenie bardzo pilne — występuje
wówczas, kiedy’ ponad 25o∕o gruntów rolnych w danej jed
nostce terytorialnej jest zagrożonych przez wodną erozję
powierzchniową w stopniu 3, 4 i 5 lub przez erozję wietrzną
w stopniu 4 i 5 lub kiedy wskaźnik gęstości sieci wąwozów
wynosi ponad 0,5 km/km2. Jeżeli w jednostce terytorialnej
zagrożenie erozją jest nierównomierne i nie osiąga wartości
granicznej, ale koncentruje się na jakiejś większej po
wierzchni, to wówczas stopień 1 (zabezpieczenie bardzo pil
ne) wyznacza się dla tej powierzchni. Dotyczy to wyznacza nia wszystkich stopni pilności (1, 2, 3).
Stopień 2 — zabezpieczenie pilne — występuje wówczas,
kiedy 10—25% gruntów rolnych w jednostce terytorialnej
jest zagrożonych przez wodną erozję powierzchniową w
stopniu 3, 4 i 5 lub przez erozję wietrzną w stopniu 4 i 5
lub kiedy wskaźnik gęstości sieci wąwozów wynosi od 0,25
do 0,5 km/km2.
Stopień 3 — zabezpieczenie mniej pilne — występuje
wówczas, kiedy do 10% gruntów rolnych w jednostce tery
torialnej jęst zagrożonych przez wodną erozję powierzch
niową w stopniu 3, 4 i 5 lub erozję wietrzną w stopniu 4 i 5
lub kiedy wskaźnik gęstości wąwozów’ wynosi poniżej
0,25 km/km2.
Wyznaczone obszary o różnych stopniach pilności ochrony
gruntów przed erozją w’ykreála się na oryginale mapy
z ogólną inwentaryzacją erozji według techniki podanej w
Iablicj' 5.

Mgr inż. SEWERYN MROCZEK
Mgr inż, JAN WASILEWSKI

Uwagi do inwentaryzacji szczegółowej

Inwentaryzacja szczegółowa jest wykonywana na mapie
topograficznej i glebowo-rołniczej w skali 1 :5000. Dopusz
cza się również wykonywanie inwentaryzacji szczegółowej
na mapach o innej skali, zarówno bardziej, jak i mniej
szczegółowej. Zależy to zarówno od wielkości obszaru obję
tego projektem, stopnia zróżnicowania rzeźby terenu, wy
stępujących form erozyjnych, jak i od posiadanych map
czy planów sjduacyjno-wysokościowych. Na przykład, kom
pleksowy program ochrony i zagospodarowania całj’ch zlew
ni hydrograficznych można opracowywać na mapie topogra
ficznej w skali 1 : 10 000. Jednak dla pewnej części silniej
urzeźbionych terenów zlewni, przeznaczonych na przykład
do Starasowania i zagospodarowania sadowniczego, czy też
dla niektórych wąwozów przewidzianych do zagospodarowa
nia sposobami ochronno-uźytkowymi — zachodzi koniecz
ność wykonania bardziej szczegółowych podkładów sytuacyjno-wysokościowych lub przekrojów niwelacyjnych.
Natomiast projekty melioracji przeciwerozyjnjrch w po
szczególnych gospodarstwach rolnyeh są wykonjwane na
planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 : 2000, a re
kultywacja poerozyjnych nieużytków, połączona z prze
mieszczaniem mas ziemi, nawet na podkładach w skali
1 : 5000.
Należy podkreślić, że o ile inwentaryzacja ogólna jest wy
konywana tylko kameralnie, to inwentaryzacja szczegółowa
wymaga weryfikacji w terenie w celu ustalenia szkodliwoś
ci erozji; zróżnicowania gleb; dynamiki poszczególnych pro
cesów rzeźbotwórczych, w tym erozji wodno-grawitacyjnej,
zarejestrowania istniejących zabiegów przeciwerozyjnych —
układów pól, skarp, zadrzewień, zadarnień ochronnych;
określenia stopnia czynności wąwozów i przyczyn ich po
wstawania i rozwoju; zaznaczenia stożków napływowych,
wymoków i wyrw, zapadlisk, nanosów erozji wietrznej, wy·
dmuchrzysk itp. Oczywiście do każdej zaznaczonej formy
erozyjnej powinien być załączony krótki opis. Dane te po
winny być uwzględnione przy ostatecznej redakcji mapy
i tak opisane, aby ułatwiły opracowanie projektów przeciw
działania erozji.
Kryteria wyznaczania stopni i zasięgów poszczególnych ro
dzajów erozji przy inwentaryzacji szczegółowej są te same,
co przy inwentaryzacji ogólnej, z tym że wyznacza się
wszystkie stopnie erozji (1—5). Za najmniejszą powierzchnię
do wykreślenia zasięgu występowania poszczególnych stopni
erozji należy przyjąć powierzchnię 0,25 ha/1 cm2 na mapie
w skali 1 : 5000. Uwzględnia się również istniejące na grun
cie zabiegi ochronne i zmniejsza się stopnie erozji według
tablicy 2.
Przy inwentaryzacji szczegółowej należy uwzględnić od
rębności regionalne i najnowsze wyniki badań nad opraco
waniem wyznaczników erozji.

Pomiary odległości dalmierzem mikrofalowym SIAL-MD60

Instytut Geodezji i Kartografii
Warszawa

Dalmierz mikrofalowy- SIAL-MD60 ‘) firmy Siemens-Albis
w Zurichu wypożyczono w roku 1976 Państwowemu Przed
siębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu w Warszawie na
okres około 8 mjpsięcy w celach reklamowych — jako
__ egzemplarz okazowy. Firma życzyła sobie, abj’ w tym okre
sie ~3almierz zbadano w placówce naukowej — Instytucie
Geodezji i Kartografii, korzystając z tego IGiK wykonał
pomiary umożliwiające ocenę dokładności instrumentu oraz
sposób jego eksploatacji.
W opracowaniu przedstawiono rezultaty badań tereno
wych oraz wynikające z nich wnioski. Badania objęły:
1) laboratoryjne kontrole częstotliwości wzorcowych;
2) atestację dalmierza w warunkach terenowych, opartą
na wzorcowych długościach bazy narodowej w Skrzeszewie;
3) pomiar długości D jednocześnie dwoma instrumenta
mi — mikrofalowym SIAL-MD60 oraz laserowym AGA-6BL;
ɪ) Dane konstrukcyjne dotyczące dalmierza SIAL-MDeo są podane
w artykule J. Wasilewskiego (Przegląd Geodezyjny nr 2/1977).

firmy Siemens-Albis w Zuricho
długości pomierzone instrumentem laserowym traktowano
jako wzorcowe (prawdziwe). Założenie to przyjęto, biorąc
pod uwagę błędy standardowe obu instrumentów
τ∏st AOA = ±(0,5 cm + l,10^βD)
TTist sial = ±(1 cm + 3,IO-6D)

Przyjmując średnią długość mierzonych boków jako rów
ną 5 km, można spodziewać się następujących błędów pomia
rów, obliczanych na podstawie przedstawionj’ch wyżej błę
dów standardowych:
— dla instrumentu AGA-6BL:
10 mm;
— dla instrumentu SIAL-MD60: 25 mm.
Wielkość tych błędów oraz ich wzajemny stosunek upo
ważnia do przyjęcia założenia bezbłędności pomiarów wyko
nanych instrumentem AGA-6BL. Jednoczesne wykonanie
pomiarów miało ograniczyć wpływ zmienności warunków
meteorologicznych w czasie na osiągane różnice wyników.
Wykonując pomiary na stanowiskach wieżowych (boki 1—4,
tabl. 1), ustawiano instrument>’ na tych samych spodarkach
wieżowych, nie zmieniając położenia. Przy pomiarach na
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stanowiskach naziemnych (boki 5—9, tabl. 1) instrumenty
ustawiono na statywach Scentrowanych i spoziomowanych
za pomocą spodarek Wilda GDF 6. Długości mierzonych bo
ków dobrano pod kątem możliwości zastosowania tego typu
instrumentu do pomiaru boków rzędu 2—15 km w prowa
dzonych obecnie pracach produkcyjnych.
Tablica 1
i Nr
bo
ku

ɪ

ʃ^pom śr
/ .→ K
15727,776
774
772
772
773
774
769
770
776
771
774
772

770

r
w [rum]

—4
—2
9
0
—1
—2
3
2
—4
1
—2
0
0
2

m
w [mm]

^pom śr

5

4980,886
876
876
876
878

—8
2
2
2

6

4858,148
146
142
144
145

—3
—1
3
1

±2,6

4317,382
382
385
384
383~

1
1
—i2
—1

±1,5

3907,010
011
008
010
010
010

0
—1
2
0
0

4-2 2

~ΤΊ2

3

4 ·

9796,106
112
108
112
113
106
Tθ9

3
—3
1
—3
—3
3

6287,644
645
639
651
644
642
^644

0
—1
5
—8
0
2

5480,936
938
928
932
934
935
934

—2
—4

I≈K

±3,0

8

±4,3

9

2
0
—1

4-3,5

rn

Nr
bo
ku

2351,568
567
573
568
568
567
568"

r
w [mm]

w [mm]

±5,0

Jednym z głównych parametrów wpływających na dokład
ność pomiaru dalmierzami elektromagnetycznymi jest wskaź
nik refrakcji n. Wskaźnik ten w pomiarach mikrofalowych
jest obliczany ze wzoru Essena i Froome’a; jest on funkcją
warunków meteorologicznych, to znaczy temperatury po
wietrza, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego, występu
jących w czasie pomiaru odległości dalmierzem. Z takich
samych danych meteorologicznych oblicza się wskaźnik re
frakcji w zastosowaniu do pomiarów elektrooptycznych.
Obecnie stosuje się do tego celu wzór wyjściowy według
Barrela i Searsa.
Warunki meteorologiczne określano na obu końcach mie
rzonego odcinka, z zachowaniem wszystkich wymagań w
tego rodzaju pomiarach. Przyrządy meteorologiczne były
przed tym sprawdzone przez instytucję upoważnioną do
wykonywania takich kontroli.
Poprawki z tytułu współczynnika załamania obliczono ko
rzystając z tablic logarytmicznych dodanych do dalmierza
SIAL-MD60 przez producenta.
Wyniki pomiarów’ oraz obliczone błędy przedstawiono w
tablicach 1 i 2.
Błędu m (średni błąd pojedynczego spostrzeżenia) nie należy uważać za bTąd pomiaru, a jedynie jako ocenę zgodno
ści ^wewnętrznej sern wykonanych pomiarów. Faktyczna do
kładność pomiaru zależy głównie od dokładności Wvznaczenią_ ^współczynnika refrakcji i związanej z nim poprawki.
Jako^wynik pomiaru jednejserii (w tablicy 1 Dpom śr) przy
jęto średnią wartość pomiarów wykonanych na zmianę na
c.bu końcach mierzonego odcinka, zmieniając funkcję stacji
głównej na pomocniczą na punkcie I i odwrotnie — pomoc
niczej na główmą na punkcie K.
W tablicy 2 podano długości pomierzone instrumentem
AGA-6BL, przyjęte jako prawdziwe; długości średnie z kil
ku serii, pomierzone instrumentem SIAL-MD60; błędy
prawdziwe ε oraz teoretyczne wartości prawdopodobnych
błędów pomiaru, obliczone według podanych przez produ
centów’ błędów standardowych obu instrumentów.
Dla ogólnej charakterystyki pomiarów obliczono średni
błąd pomiaru ε⅛r na podstawie błędów prawdziwych ε po
szczególnych boków, przyjmując jako wyjściowe — boki
uśrednione z kilku pomierzonych serii. Błąd ten dla 7 boków
wyniósł 8jr = ±11 mm. Odnosi się on do średniego boku
o długości 5285 m. Błąd względny podanej średniej długości
wynosi więc 1 : 480 000. Dla tej samej odległości błąd praw
dopodobny, obliczony według wzoru standardowego, wynosi
26 mm.
Analizując przedstawione pomiary, należy podkreślić
znaczną zgodność uzyskanych wyników. Pozwala to na po
stawienie wniosku, że dokładność pomiarów odległości dal
mierzem SIAL-MD60 jest prawie taka, jak instrumentem
laserowym AGA-6BL. Można powiedzieć, że dalmierz ten
niewiele ustępuje pod względem dokładności instrumentowi
AGA-6BL w pomiarach odległości do około 10 km. Oczy
wiście przyznajemy, że takiego znaku równości nie można
postawić dla całego zakresu możliwości pomiarowych in
strumentu. Dalmierz SIAL-MD60 ma jednak szereg zalet
eksploatacyjnych, których nie ma instrument laserowy. Oto
niektóre z nich:
a) zasięg instrumentu SIAL-MD60 do 120 km (AGA-6BL
do 25 km);
b) możność porozumiewania się obserwatorów za pomocą
tego samego instrumentu pomiarowego pomiędzy dwoma
punktami mierzonego odcinka w poważny sposób ułatwia
i usprawnia pracę;

Tablica 2

0
1
—5
0
0
1

Nr
boku
±0,5

±2,3

AGA-6BL
•

ɪ^pom śr
SIAL-MD60

e
w [mm]

">8t SIAL
w [mm]

msl AGA
w [mm]

«n

9796,104

9796,109

—5

±39

±15

3

6287,644

6287,644

0

±29

±11

4

5480,921

5480,934

-13

±26

±10

6

4858,158

4858,145

13

±25

±10

7

4317,396

4317,383

13

±23

±9

±22

±9

±17

±7

8

3907,007

3907.010

—3

9

2351,584

2351,568

16

Dfr 5,285 km

eh = ±11

.

1 :480 000

c) pomiary dalmierzem SIAL-MD60 można wykonywać
niezależnie od pory dnia oraz warunków pogodowych (in
strument laserowy wymaga przy długich bokach, na przyɪ kłacł rzędu T7Γ^km, dobrej ^widoczności oraz bezwietrznej
pogody);
d) szybkość wykonania pomiaru instrumentem SIAL-MD60
jest zawsze jednakowa, niezależnie od odległości Czas po
miaru potrzebny do wykonania 1 serii, czyli pomiaru tam
i z powrotem wynosi około 1 minuty. Czas wykonania 1 serii
pomiaru instrumentem AGA-CBL zależy od odległości oraz
warunków zewnętrznych, takich jak: wibracja, zamglenie,
zadymienie, wiatr; średnio czas waha się w granicach 10—
20 minut. Tak długi okres pomiaru 1 serii wiąże się ze
zmianą warunków meteorologicznych, co może niekorzystnie

wpłynąć na dokładność. W wypadku instrumentu SIAL zja
wisko to nie występuje. Typowy pomiar długości wykonany
w czterech seriach trwa około 5 minut. Pozwala to na jed
norazowe odczytanie warunków meteorologicznych w czasie
pomiaru długości;
e) odległość do 20 km mierzona instrumentem SIAL-MD60,
jest bezpośrednio odczytywana z Iazomierza cyfrowego (uzy
skanie wyniku pomiaru takiej samej odległości instrumen
tem AGA-6BL wymaga wykonania dodatkowych obliczeń,
które pochłaniają czas).
Dalmierz mikrofalowy SIAL-MD60, należący do nowej
generacji dalmierz>· radiowych, jest instrumentem pomia
rowym wysokiej dokładności, łatwym w obsłudze.

Z XYCIA OaGMIXACJI

i z
Założenie filii Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego
w Krakowie
W dniu 7 marca 1978 roku w Domu
Technika w Krakowie odbyło się ze
branie założycielskie Podsekcji Foto
grametrycznej SGP (filia Polskiego To
warzystwa Fotogrametrycznego — Sek
cji Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich). Zebraniu przewodniczył kol.
Michał Odlanicki-Poczobutt.
W zebraniu udział wzięły 43 osoby —
członkowie PTF.
Kolega J. Heczko we wprowadze
niu przedstawił historię rozwoju foto
grametrii w Krakowie, podkreślając, że
zebranie jest uwieńczeniem starań o
utworzenie Podsekcji PTF w Krakowie,
podejmowanych od 1970 roku. Następ
nie podziękował wszystkim kolegom
działającym w dotychczasowej Komisji
Fotogrametrycznej oraz wręczył pi
semne podziękowania za szczególnie
aktywną działalność następującym ko
legom: J. Bernasikowi, Wł. B or o w c o w i, J. Gali, J. Jachimskiemu (dotychczasowemu przewod
niczącemu Komisji), St. Mularzowi,
Ie Piekarskiemu, Μ. Teodorowiczowi, K. Walosze i W. Wro
nie.
W imieniu Zarządu Głównego SGP
kol. Μ. Lisek podziękował za do
tychczasową działalność Komisji Foto
grametrycznej w Krakowie i stwier
dził, że formą uznania tej działalności
jest powołanie Podsekcji PTF w oɛrodku krakowskim.
Kolega J. Wapiński pogratulował
ośrodkowi krakowskiemu inicjatywy
powołania Podsekcji PTF oraz wyjaś
nił niektóre założenia statutu (między
innymi brak precedensu) związane z
utworzeniem Podsekcji PTF.
Następnym punktem programu ze
brania był referat kol. J. Jachimskiego pt. Działalność fotograme
tryczna SGP w Krakowie. W referacie
kol. J. Jachimski omówił historię roz
woju fotogrametrii w regionie krakow
skim i przedstawił potencjał ludzki i
zaplecze instrumentalne, jakie jest

W prezydium zebra
nia zasiedli koledzy:
J. Heczko, Μ. Lisek,
∖. BuJakiewicz, Μ. B.
Piasecki, Μ. OdlanicU-Poczobutt — prze
wodniczący zebrania,
I. Wapiński, Zb. Si
tek, K. Potępa

obecnie do dyspozycji. Następnie zre
ferował wybrane punkty regulaminu
PTF oraz przedstawił propozycję pro
gramu działalności Podsekcji. Po re
feracie odbyła się dyskusja.
W przerwie obrad uczestnicy zebra
nia zwiedzili wystawę przedstawiającą
dorobek fotogrametryczny instytucji
działających w Krakowie (KPG, OPGK,
AGH).
Krakowskie Przedsiębiorstwo Geode
zyjne zaprezentowało osiągnięcia w
dziedzinie zastosowań fotogrametrii do
sporządzania dokumentacji zabytków
architektury. Okręgowe Przedsiębior
stwo Geodezyjno-Kartograficzne w
Krakowie wystawiło swój dorobek w
zakresie sporządzania mapy zasadni
czej metodami fotogrametrycznymi. Na
tomiast Akademia Górniczo-Hutnicza
przedstawiła pewne zastosowania nietopograficzne fotogrametrii oraz frag
ment mapy topograficznej, wykonanej
na zlecenie kontrahenta zagranicznego.
Po przerwie kol. Sobol omówił
prace fotogrametryczne prowadzone w
Polsce w okresie międzywojennym,
związane z opracowaniem mapy Tatr

oraz wytyczeniem granicy państwa.
Swoje wystąpienie bogato zilustrował
archiwalnymi przeźroczami sprzed oko
ło 50 lat.
Następnie odbyły się wybory do
władz Podsekcji. W wyniku wyborów
przewodniczącym Podsekcji został kol.
Józef Jachimski, a do Zarządu
weszli następujący koledzy: K. Ka
czor, St. Mularz, I. Piekar
ski i T. Wrona.
W imieniu nowo wybranego Zarządu
głos zabrał kol. Jachimski, który
potwierdził gotowość podjęcia pracy i
realizacji zgłoszonych postulatów. Rów
nocześnie wyraził nadzieję, że działal
ność Podsekcji będzie stymulowana
przez jednostki fotogrametryczne dzia
łające na terenie Polski południowej.
Druga sprawa, którą podniósł, doty
czyła utworzenia w jednostkach foto
grametrycznych zespołów problemo
wych, na przykład w KPG zespołu foto
grametrii architektonicznej, a w OPGK
— mapy zasadniczej. Ponadto zazna
czył, że celowe jest powołanie zespołów
interdyscyplinarnych, w skład których
wejdą osoby z' pokrewnych dyscyplin
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Wręczanie Idsemnych podziękowań za szcze
gólnie aktywną dziatalność. Od lewej stoJt
koledzy: J. Gala, Wł. Borowiec, St, Mularz,
J. Jachimski oraz przewodniczący Oddziału
SGP w Krakowie — J. Heczko

naukowych związanych z fotograme
trią. Zadaniem tych zespołów będzie
propagowanie i wprowadzanie do prak
tyki metod fotogrametrycznych w róż
nych dziedzinach nauki, techniki i go
spodarki narodowej. W zakończeniu
kol. Jachimski przedstawił propozycję
zorganizowania kursu obsługi sprzę
tu fotogrametrycznego, dzięki czemu
zwiększy się liczebność wykwalifiko
wanej kadry, a tym samym wzrośnie
moc produkcyjna przedsiębiorstw.
Kolega St. Różanka wyraził za
dowolenie Zarządu PTF z utworzenia
Podsekcji PTF i nadzieję kierownictwa
GUGiK dotyczącą jej owocnej działal
ności. Nie umniejszając roli i znacze
nia ośrodka fotogrametrycznego w War
szawie, należy oczekiwać aktywnego
działania ośrodka krakowskiego. Nie
chodzi o niezdrową konkurencję, ale
o efektyw; e współzawodnictwo, które

przyczyni się do rozwoju fotogrametrii
w Polsce. Jako pierwsi opracowaliś
my program rozwoju fotogrametrii,
który jest podstawą do opracowania
innych programów, na przykład mapy
zasadniczej. Spowodowane powszechne
zastosowanie fotogrametrii do celów
nietopograficznych, chociaż GUGiK-owi
bardziej zależy na opracowaniach topo
graficznych. Dobrze, że ośrodek kra
kowski jest zainteresowany zagadnie
niami fotointerpretacji i wykorzysta
niem zdjęć satelitarnych w gospodarce
narodowej; są to obecnie bardzo istotne
zagadnienia. Ośrodek krakowski ma
wieloletnie tradycje i możność dalszego
rozwoju. Sąsiedztwo ośrodków — kato
wickiego i rzeszowskiego — może ułat
wić rozwiązanie wielu wspólnych zagad
nień. GUGiK liczy przede wszystkim
na doskonalenie zawodowe i współpra
cę z ośrodkami: katowickim, rzeszow
skim, a może i wrocławskim oraz na
propagowanie metod fotogrametrycz
nych wśród wszystkich użytkowników,
włączając w to również geodetów.
Głównemu Urzędowi zależy na nowych
rozwiązaniach technicznych i technolo
gicznych oraz na powiązaniu zaplecza
naukowo-badawczego z produkcją. W
zakończeniu wystąpienia kol. Różanka
złożył gratulacje przewodniczącemu
oraz Zarządowi, życząc owocnej dzia
łalności.
Kolega Zb. Sitek wyraził zadowo
lenie z utworzenia Podsekcji PTF w
Krakowie i nadzieję, że rzucone tu
idee podejmą inne ośrodki fotograme
tryczne w kraju. Postulował dalsze roz
szerzenie międzynarodowej współpracy
PTF, która dobrze propaguje naszą
działalność na zewnątrz.
Zebranie zakończono
przyjęciem
wniosków i postulatów, które dotyczą:
1) intensyfikacji i rozszerzenia dzia
łalności na polu fotogrametrii przy
rozwiązywaniu różnych zagadnień tech
nicznych i gospodarczych;
2) wzmożenia wymiany doświadczeń
w dziedzinie fotogrametrii zarówno w
kraju, jak i za granicą;
3) propagowania zastosowania metod
fotogrametrycznych w różnych gałę
ziach wiedzy, dziedzinach życia gospo
darczego i w technice;
4) aktywnego włączenia się w prace
prowadzone przez PTF na forum mię
dzynarodowym;
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Zwiedzanie okolicznościowej wystawy opra
cowań
fotogrametrycznych
wykonanych
przez działające w Krakowie instytucje:
KPG, OPGK i AGH

Fotografie wykonał mgr inż. Leszek Kolondra

5) bieżącego śledzenia oraz aktyw
nego włączania się w interesujące ba
dania międzynarodowe;
6) powołania zespołów problemo
wych przy jednostkach naukowych i
produkcyjnych działających w regionie
krakowskim, których celem będzie roz
wiązywanie zagadnień fotogrametrycz
nych;
7) powołania zespołów interdyscypli
narnych zajmujących się zastosowa
niem fotogrametrii, fotointerpretacji,
teledetekcji w różnych dziadzinach
nauki, techniki i życia ' gospodarczego;
8) powołania Rady Programowej —
organu doradczego, stymulującego dzia
łalność Podsekcji;
9) organizowania we współpracy z
SGP i przedsiębiorstwami — kursów
dla obserwatorów fotogrametrycznych.

Dr inż. Władysław Mierzwa
Mgr inż. Vrszula Ślusarczyk
Kraków

I Ogólnopolski Zjazd Geodetów Kolejarzy
Znane jest powszechnie powiedzenie,
że PKP to państwo w państwie; ma
ono rzeczywiście uzasadnienie nie tylko
dlatego, że jest to przedsiębiorstwo
wielkie, zatrudniające ponad 400 000
pracowników, ale także z tej racji, że
reprezentują oni prawie wszystkie zâwody. Nie brakuje wśród nich także
geodetów.
Służba geodezyjna w PKP jest zor
ganizowana w oddziałach geodezyjnych,
przy dyrekcjach okręgowych kolei pań
stwowych. Osiem oddziałów geodezyj
nych, zatrudniających łącznie 230 pra
cowników, działa praktycznie na tere
nie całego kraju, wykonując prace geo
dezyjne do potrzeb inwestycyjnych, re
montów kapitalnych i bieżącego utrzy
mania torów. Zadania służby geodezyj
nej w kolejnictwie są bardzo poważne
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i różnorodne, począwszy od robót za
sadniczych, których wynikiem są mapy
sytuacyjne i profile podłużne tras ko
lejowych, pomiary uzupełniające, a
kończąc na pracach realizacyjnych i
pomiarach badawczych. W związku z
wprowadzeniem do eksploatacji wysokowydajnych maszyn torowych, od
działy geodezyjne zapewniają również
ich obsługę geodezyjną.
Wykonując te poważne zadania, geo
deci kolejarze nie
*znali
dotychczas zu
pełnie swoich kolegów z bratnich od
działów. Inicjatywa Koła SGP przy
Oddziale Geodezyjnym w Gdańsku, do
tycząca zorganizowania I Ogólnopol
skiego Zjazdu Geodetów Kolejarzy, wy
wołała niezwykle żywy i pozytywny
oddźwięk we wszystkich oddziałach, co
świadczy o potrzebie urządzania takich

spotkań. Zjazd, który zgromadził 80 uczestników, odbył się w dniach 23—
25 września 1977 roku w ośrodku
wczasowym w Jastarni na Półwyspie
Helskim.
Pierwszy dzień Zjazdu rozpoczął się
wycieczką autokarową do Helu, gdzie
uczestnicy zwiedzili muzeum rybackie
prezentujące
zabytki budownictwa
szkutniczego rodzimego i z krajów
egzotycznych; zwiedzono też miasto i
port.
Po południu odbyły się dwie prelek
cje. Pierwsza, na temat: Powstawanie
map morskich, wygłoszona przez kmdra
Henryka Kozłowskiego z Szefo
stwa Hydrografii Marynarki Wojennej,
zaznajomiła zebranych z technologią opracowania map morskich i ze sposo
bami sondowania, trałowania, oznacza
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nia przeszkód podwodnych oraz z no
woczesnymi tworzywami i przyrządami
do opracowania map.
Następnie inż. Zbigniew Piesik z
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych w Gdańsku opowiedział
o pracy polskich geodetów przy budo
wie dróg w Libii.
WLczorem uczestnicy Zjazdu, z po
chodniami i przy dźwiękach akordeonu,
wyruszyli nad zatokę, gdzie przy ogni
sku pieczono kiełbaski na patyku, a
także śpiewano i tańczono.
Nazajutrz wszyscy wyruszyli autoka
rem na wycieczkę, której trasa wiodła
przez Władysławowo, Cetniewo do Ro
zewia. Zwiedzono latarnię morską, a
następnie wszyscy poszli spacerem
wzdłuż plaży do Jastrzębiej Góry. Po
goda była piękna, więc po drodze, mi
mo lodowatej wody, nie zabrakło chęt
nych do kąpieli. Powrócono do Jastarni
przez Krokową i Puck, zwiedzając za
bytki.

Popołudniowe prelekcje rozpoczął
mgr inż. Bogusław Szczechowski
z OPGK w Gdańsku, przedstawiając
temat: Fotogrametria w gospodarce
morskiej. Większość słuchaczy po raz
pierwszy zaznajomiła się z zagadnie
niem odkształceń kadłubów statków
budowanych na pochylniach, spowodo
wanych przez nierównomierne nasło
necznienie. Prelegent omówił ciekawe
doświadczenia z dziedziny zastosowania
fotogrametrii w podczerwieni do ba
dania odkształceń kadłubów i zastoso
wania fotografii do inwentaryzacji obiektów zabytkowych oraz do pomiaru
zasobów hałd węgla w Porcie Północ
nym.
Ostatnią prelekcję wygłosił inż. Wło
dzimierz Koczan z ,,Geoprojektun w
Gdańsku, który mówił o przygotowa
niu osnowy realizacyjnej i o obsłudze
geodezyjnej budowy pirsów Portu Pół
nocnego.
Obie prelekcje, mimo że podnoszące
zagadnienia charakterystyczne jedynie

dla regionu nadmorskiego, wzbudziły
żywe zainteresowanie.
Wieczorem odbyła się główna atrak
cja — spotkanie towarzyskie wszyst
kich uczestników Zjazdu. Tańce, prze
platane konkursami, trwały do późnej
nocy. Nawiązano znajomości i przyjaź
nie, a doskonały nastrój świadczył, że
wszyscy bawili się dobrze.
Ostatniego dnia odbyły się turnieje
sportowe. W turnieju siatkówki I miej
sce zdobyła drużyna Oddziału Geode
zyjnego w Lublinie, natomiast mi
strzem turnieju tenisa stołowego został
kol. Maksymiliarp Przewoźnik z
Katowic.
Organizatorzy zobowiązali się opra
cować kronikę I Zjazdu; wyrazili na
dzieję, że będą mogli ją przekazać or
ganizatorom II Zjazdu Geodetów Ko
lejarzy.

■ W dniu 22 marca 1978 r. w sali kon
ferencyjnej Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii odbyło się plenarne po
siedzenie Komitetu Badań Kosmicz
nych Polskiej Akademii Nauk, które
prowadził przewodniczący Komitetu
prof, dr Jan Rychlewski. Na po
siedzeniu tym kierownik zakładu w
Ośrodku Przetwarzania Obrazów Lot
niczych i Satelitarnych Instytutu Geo
dezji i Kartografii, dr inż. Adam L i nsenbarth, przedstawił referat nau
kowy na temat aktualnych możliwości
i przykładów zastosowań teledetekcji w
gospodarce narodowej. Referat był bo
gato ilustrowany przezroczami, a po
nadto na sali obrad urządzono wysta
wę o tematyce z nim związanej. Ko
mitet wysoko ocenił dotychczasowe
wyniki prac Ośrodka, pełniącego funk
cję krajowego centrum teledetekcji,
nad metodami pozyskiwania obrazów
satelitarnych i lotniczych oraz wyko
rzystania teledetekcji do rozwiązywania
zagadnień występujących w rolnictwie,
leśnictwie, gospodarce wodnej, geologii,
planowaniu przestrzennym i ochronie
środowiska.
W toku obrad przewodniczący Komi
sji Teledetekcji tego Komitetu, prezes
Głównego Urzędu Geodezji i Kartogra
fii, podsekretarz stanu — dr inż. Cze
sław Przewoźnik, omówił per
spektywy prac w dziedzinie teledetek
cji i związane z nimi niezbędne posu
nięcia organizacyjne.
W tym samym dniu wyżej wymie
niony referat został wygłoszony dla
kierowniczego aktywu pracowników
GUGiK i Zjednoczenia ,.Geokart”.
* Kolegium GUGiK, obradujące w dniu
23 marca 1978 r., rozpatrzyło program
wykonania map topograficznych do ce
lów gospodarczych w latach 1978—1981,
opracowany w wykonaniu zalecenia
Kolegium z dnia 16 lutego 1978 r. Z
materiałów wynikało, że w rezultacie
analizy stanu istniejącego i możliwości

wzrostu potencjału wykonawstwa topograficzno-kartograficznego w programie
wykonania map topograficznych do ce
lów gospodarczych w skalach 1:10 000
(1:5000), 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 000
przyjęto założenie zakończenia całości
prac topograficznych do 1980 roku oraz
całości prac kartograficznych i druku
map do 1981 roku. W programie tym,
uznanym za ofensywny, sprecyzowano
szereg wniosków w zakresie spraw or
ganizacyjno-technicznych i ekonomicz
nych. Kolegium przyjęło ten program
wraz z kierunkowymi wnioskami i
równocześnie zaleciło wyprofilowanie
Państwowego Przedsiębiorstwa Geode
zyjno-Kartograficznego w kierunku
rozszerzenia w nim produkcji map to
pograficznych i tematycznych do po
trzeb gospodarki narodowej, z jedno
czesnym zachowaniem produkcji mate
riałów bazowych, niezbędnych do opra
cowania mapy zasadniczej.
φ
Kolegium przyjęło również do akcep
tującej wiadomości informację o sta
nie realizacji wdrażania informatycz
nego podsystemu ewidencji gruntów w
miastach oraz wnioski do dalszego
działania w tym zakresie. Wnioski te
dotyczą w szczególności przyspieszenia
terminów wdrożenia podsystemu w
miastach, tak aby do końca 1978 roku
zakończono jego wdrożenie co najmniej
w 50 miastach, a także wzmocnienia
etatowego i kadrowego Zakładu Infor
matyki OPGK w Lublinie pełniącego
wiodącą rolę przy wdrażaniu podsyste
mu ewidencji gruntów, doprowadzenia
do zawarcia brakujących umów z
przedsiębiorstwami na modernizację
ewidencji gruntów w miastach i umów
wdrożeniowych, praktycznego prze
szkolenia
przedstawicieli
przedsię
biorstw w zakresie technologii podsy
stemu i zorganizowania w przedsiębior
stwach na terenie każdego wojewódz
twa komórek zajmujących się wdraża
niem podsystemu.

Ponadto Kolegium przyjęło do wia
domości sprawozdanie z wykonania
planu pracy Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii w 1977 roku.
■ Na posiedzeniu Kolegium GUGiK w
dniu 30 marca 1978 r. rozpatrzono i
przyjęto ocenę stanu realizacji Krajo
wego programu wykonania i moderni
zacji mapy zasadniczej. Z oceny tej
wynikało, że w 1977 roku pokrycie ma
pą zasadniczą wzrosło do 57% po
wierzchni kraju, a w miastach do 77%.
Produkcja tej mapy stanowiła 42%
wartości produkcji globalnej przedsię
biorstw zgrupowanych w Zjednoczeniu
„Geokart”. Mimo tego postępu, w
1977 roku nie osiągnięto poziomu pro
dukcji mapy zasadniczej, jaki wynikał
z potrzeb gospodarczych i został na
kreślony w Krajowym programie. Po
nadto znaczna część zasobu mapy na
dal nie jest aktualizowana. Kolegium
przyjęło z uzupełnieniami szereg wnio
sków zmierzających do pełnej realiza
cji założeń Krajowego programu. Doty
czyły one w szczególności: zwiększenia
produkcji mapy zasadniczej w 1978 r.,
zwiększenia udziału metody fotogra
metrycznej w jej wykonaniu, wdroże
nia zasad bieżącej aktualizacji tej ma
py, ograniczenia wykonywania map o
niepełnej treści tylko do wyjątkowych
wypadków, rozpowszechnienia metod
sporządzania mapy zasadniczej w skali
1:5000 z wykorzystaniem materiałów
istniejących w ośrodkach dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej oraz zwięk
szenia udziału środków z budżetów te
renowych i inwestorów w finansowa
niu produkcji mapy zasadniczej.
Kolegium przyjęło również program
Iirzyspieszenia wykonania mapy zasad
niczej
województwa
katowickiego.
Zwiększenie zadań w tym zakresie na
lata 1978—1980 jest niezbędne dla za
pewnienia realizacji programu rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa
katowickiego, ustalonego przez Radę

Mgr inż. Henryk Siadak
PKP — Oddział Geodezyjny
Gdańsk
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Ministrów. Przewidziano osiągnięcie
wykonania tych zadań drogą zwiększe
nia produkcji mapy zasadniczej przez
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyj
no-Kartograficzne w Katowicach oraz
udzielenia pomocy w jej produkcji
przez inne przedsiębiorstwa geodezyj

no-kartograficzne, zgrupowane w Zjed
noczeniu „Geokart”, w ramach organi
zacji akcji młodzieżowej pod nazwą
„Katowice 80”.
Ponadto Kolegium przyjęło do wia
domości informację o stanie realizacji
programu opracowania instrukcji tech

nicznych wraz ż wnioskami do dalsze
go działania na tym odcinku Oraz ana
lizę i ocenę realizacji inwestycji w
1977 roku.

Inż. Tadeusz Dulski
Warszawa

Z PRAC RADY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

W dniu 23 lutego 1978 roku odbyło
się Posiedzenie Rady Geodezyjnej i
Kartograficznej, które prowadził prze
wodniczący Rady doc. dr hab. Zdzi
sław Adamczewski. W obradach
wzięli udział: prezes Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii, podsekretarz
stanu dr inż. Czesław Przewoźnik,
wiceprezes GUGiK — mgr Franciszek
O ł d a k oraz przedstawiciel Wydziału
Przemysłu Ciężkiego, Transportu i Bu
downictwa KC PZPR — mgr inż. arch.
Rafał Rokiciński. Na posiedzeniu
tym Rada przedyskutowała stan i za
mierzenia w zakresie wdrożeń do pro
dukcji wyników prac naukowo-badaw
czych wykonywanych przez geodezyj
no-kartograficzne jednostki zaplecza
badawczo-rozwojowego w kraju. Pod
kreślono, że został poczyniony duży
postęp w działalności wdrożeniowej. W
latach 1976—1977 wdrożono do praktyki
geodezyjnej ogółem 47 tematów nauko
wo-badawczych, a na lata 1978—1979
przewiduje się wdrożenie 45 takich te
matów. Większa ich część dotyczy tech
nologii. Uznano za celowe dalsze kon
centrowanie się jednostek zaplecza ba
dawczo-rozwojowego na tematach ą
charakterze technologicznym, kosztem
prac czysto usługowych, oraz pogłębie
nie współpracy między Instytutem
Geodezji i Kartografii a pozostałymi
jednostkami naukowo-badawczymi geo
dezji i kartografii. Rada przyjęła do
wiadomości przedłożone jej opracowa
nie z zaleceniem dalszego czuwania nad
prowadzeniem i ulepszaniem systemu
wdrożeń.
Rada rozpatrzyła również koncepcję
modernizacji poziomych osnów geode
zyjnych kraju. W koncepcji tej przed
stawiono podział osnowy na 3 klasy
zamiast 12 klas. Przewidziano w niej
znaczne zwiększenie liczby punktów
podstawowej osnowy geodezyjnej I kla
sy o wysokich parametrach dokładnościowych oraz znaczne zmniejszenie
liczby punktów szczegółowej osnowy
geodezyjnej, zakwalifikowanych do II
i TII klasy, przy czym punkty te uzy
skają wyższe niż obecnie parametry
dokładnościowe. W rezultacie realizacji
koncepcji nastąpi około dwukrotne
zwiększenie dokładności określenia po
łożenia punktów, zmniejszenie ogólnej
liczby punktów poziomych osnów geo
dezyjnych kraju do około */< obecnego
stanu oraz znaczne obniżenie kosztów
zakładania tych osnów, a także kosz
tów przeglądów i konserwacji znaków
geodezyjnych. Według wstępnych ocen
oszczędności wyniosą około 600 min zł.
Sposób i program realizacji tej kon
cepcji jest przedmiotem dalszych prac.
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Sukcesywnie z modernizacją pozio
mych osnów geodezyjnych będą two
rzone banki danych geodezyjnych.
W dwu koreferatach i w toku dal
szej dyskusji poparto koncepcję mo
dernizacji osnów, podkreślając, że jest
ona nowoczesna i uwzględnia najistot
niejsze osiągnięcia i możliwości tech
niczne, a jednocześnie jest przejrzysta
i prosta. Zgłoszono szereg postulatów
dotyczących między innymi stworzenia
dwurzędowej osnowy podstawowej, do
której weszłyby wszystkie punkty osno
wy triangulacji państwowej, zmiany
stopnia nasycenia terenu punktami
osnów w poszczególnych klasach, do
datkowego wprowadzenia parametrów
charakteryzujących dokładności wza
jemnego położenia punktów sąsiednich,
rozszerzenia udziału wyspecjalizowa
nych okręgowych przedsiębiorstw geo
dezyjno-kartograficznych w pracach z
zakresu osnów szczegółowych. Rada po
zytywnie ustosunkowała się do kon
cepcji z wnioskiem o rozważenie uwag
zgłoszonych w dyskusji.
Ponadto Rada omówiła zasady orga
nizacyjne aktualizacji mapy zasadniczej
kraju, w których określono system jej
aktualizacji bieżącej i okresowej, ma
jącej na celu utrzymanie mapy w
aktualności, oraz udział poszczególnych
służb w tej dziedzinie. Między innymi
w procesie bieżącej aktualizacji mapy
zasadniczej będą uczestniczyć geodeci
gminni, w ścisłym powiązaniu z przed
siębiorstwami geodezyjno-kartograficz
nymi. Opracowanie to stanowi szczegó
łowe rozszerzenie ustalonego w 1977 r.
Krajowego programu wykonania i mo
dernizacji mapy zasadniczej.
W dwu koreferatach i w toku dal
szej dyskusji oceniono pozytywnie
przedłożony materiał, wnosząc do nie
go szereg uwag. Podkreślono, że pod
stawowym warunkiem wdrożenia sy
stemu jest obsadzenie stanowisk geo
dety gminnego w urzędach gmin oraz

nowe uregulowanie spraw dotyczących
zgłaszania robót geodezyjnych i prze
kazywania materiałów powstałych w
ich wyniku do właściwych organów
służby geodezyjnej (ośrodków doku
mentacji
geodezyjno-kartograficznej
przedsiębiorstw i częściowo geodetów
gminnych). Rada pozytywnie zaopinio
wała opracowane zasady, z uwzględ
nieniem uwag zgłoszonych w toku
obrad.
W końcowej części posiedzenia Rada
przyjęła do wiadomości informację o
realizacji programu wykonania map to
pograficznych do potrzeb gospodarki
narodowej oraz projekt planu pracy
Rady Geodezyjnej i Kartograficznej
na 1978 rok, który przewiduje odbycie
3 posiedzeń. Do tematów przewidzia
nych do rozpatrzenia na dwu następ
nych posiedzeniach w tym roku na
leżą: program rozwoju informatyki,
analiza stanu i potrzeby w zakresie
kształcenia kadry geodezyjnej, rola
GUGiK w dziedzinie teledetekcji, pro
jekt ,modernizacji
wysokościowych
osnów geodezyjnych kraju, ocena reali
zacji programu dalszej koncentracji
potencjału wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego oraz ocena doskona
lenia organizacji ośrodków dokumen
tacji geodezyjno-kartograficznej. Rada
przyjęła również protokół z poprzed
niego posiedzenia w dniu 24 listopada
1977 r., którego przedmiotem były te
maty: zasady i program opracowania
map tematycznych do potrzeb gospo
darki narodowej, informacja o stanie
realizacji zadań w zakresie wykorzy
stania obrazów satelitarnych i zdjęć
lotniczych do potrzeb gospodarki na
rodowej oraz informacja o stanie orga
nizacji terenowej geodezyjno-kartogra
ficznej służby koordynacyjno-nadzorczej.

Członkostwo w Funduszu

Inż. Tadeusz Dulski
Warszawa

Pomocy

Koleżeńskiej

jest obowiązkiem każdego geodety
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Polskieoo towarzystwa FOTOGRAMETRYCZNEGO
Dr inż. ADAM LINSENBARTH___________________________
Instytut Geodezji i Kartografii
Ośrodek Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych

wielospektralną MKF-6. Kamerę tę zastosowano po raz
pierwszy w czasie lotu statku kosmicznego Sojuz-22 w je
sieni 1976, a następnie w czasie misji realizowanych na stacji
orbitalnej Salut-6,
2.

Satelitarna kamera Wielospektralna MKF-6
Badania kosmiczne prowadzone w ramach INTERKOSMOSu przewidują w roku bieżącym realizację
wspólnych lotów kosmicznych kosmonautów państw
socjalistycznych. Jednym z lotów zaplanowanych na
rok bieżący jest wspólny lot kosmonautów ZSRR
i Polski.

Wśród licznych badań realizowanych w ramach pro
gramu INTERKOSMOS wiele uwagi poświęca się zdal
nemu badaniu powierzchni Ziemi z pokładu stacji
orbitalnej Salut. W badaniach tych wykorzystuje się
kamerę wielospektralną MKF-6 oraz projektor wieloSpektralny MSP-1. W niniejszym zeszycie zamieszczamy
opis tych instrumentów.

1. Wstęp

Jedną z podstawowych technik pozyskiwania informacji
w teledetekcji są zdjęcia lub obrazy Wielospektralne, otrzy
mywane z pułapu satelitarnego albo z pułapu lotniczego.
Zdjęcia Wielospektralne są wykonywane za pomocą tak zwa
nych kamer Wielospektralnych, natomiast obrazy Wielospektralne są rejestrowane z zastosowaniem tak zwanych skane
rów Wielospektralnych.
Kamera Wielospektralna stanowi sprzężenie kilku kamer
fotograficznych wykonujących synchronicznie zdjęcia tego
samego obiektu w różnych przedziałach widma. W wyniku
fotografowania taką kamerą otrzymuje się kilka zdjęć two
rzących tak zwane wyciągi spektralne, dostarczające selek
tywnych informacji o fotografowanym obiekcie czy zjawi
sku. W porównaniu z tradycyjną techniką zdjęć panchromatycznych lub podczerwonych zdjęcia Wielospektralne do
starczają zwielokrotnioną liczbę informacji do celów fotomterpretacji branżowej.
Opierając się na zdjęciach Wielospektralnych można two
rzyć kompozycje barwne, stanowiące jeszcze lepszy materiał
do dalszej interpretacji lub klasyfikacji zdjęć lotniczych
i satelitarnych.
W badaniach kosmicznych kamerę wielospektralną zasto
sowano w czasie lotu statku Apollo 9. W skład tego zestawu
wchodziły 4 kamery, z których trzy pracowały w zakresie
widma widzialnego, a jedna w zakresie bliskiej podczer
wieni.
W czasie realizacji amerykańskiego programu Skylab je
den z kilku systemów pozyskiwania danych o powierzchni
Ziemi stanowiła 6-obiektywowa kamera wielospektralną.
Kamera ta była wyposażona w obiektywy o ogniskowej
152 mm i wykonywała zdjęcia na filmie szerokości 70 mm.
Program badań kosmicznych, realizowany przez kraje so
cjalistyczne w ramach Interkosmosu, przewiduje zdalne ba
danie powierzchni Ziemi za pomocą kamery Wielospektralnθj∙ W wyniku wspólnych badań i współpracy Instytutu
Badań Kosmicznych Akademii Nauk ZSRR i Zakładów Carl
Zeiss w Jenie zaprojektowano i zbudowano specjalną kamerę

Ogólne założenia konstrukcyjne kamery MKF-S

Kamerę MKF-6 zbudowano do wykonywania zdjęć w sze
ściu przedziałach widma. Jej konstrukcję dostosowano spe
cjalnie do zdjęć satelitarnych, wykonywanych ze stacji zało
gowych lub bezzałogowych. Kamera stanowi zestaw 6 nie
zależnych kamer fotograficznych, umieszczonych na wspól
nym korpusie i działających synchronicznie. Każda z kamer
jest wyposażona w obiektyw z odpowiednim filtrem oraz
ma niezależny ładownik z filmem. Korpus kamery jest
umieszczony na specjanym podwieszeniu obrotowym.
Pracą kamery można kierować ze specjalnej jednostki
sterującej umieszczonej na pokładzie satelity lub sterować
zdajnie z naziemnej stacji dowodzenia.
3. Obiektyw kamery

W kamerze MKF-6 zastosowano obiektywy Pinatar, które
cechuje wysoka jakość fotograficzna i geometryczna w za
kresie całego pola widzenia. Optymalna jakość obrazu jest
uzyskiwana przy przysłonie 1:4. Odległość ogniskowa tych
obiektywów wynosi 125 mm. Każda z kamer ma duży kąt
widzenia, wynoszący 40,5° wzdłuż przekątnej obrazu i odpo
wiednio 36° i 25° wzdłuż dłuższego (81 mm) i krótszego
(55 mm) boku obrazu. W czasie lotu dłuższy bok jest zorien
towany prostopadle do kierunku lotu.
Najistotniejszą cechą obiektywów jest bardzo wysoka zdol
ność rozdzielcza. Zdolność rozdzielcza, którą określa liczba
linii na milimetr, zależy nie tylko od obiektywu, ale także
od przysłony, stabilności kamery oraz od filmu i technologii
jego obróbki. Przy zastosowaniu filmu T-18 produkcji ZSRR
zdolność rozdzielcza zdjęć wykonywanych tą kamerą wyno
si 160 Vmm i odnosi się do widzialnego zakresu widma
i obiektów cechujących się wysokim kontrastem. Należy
podkreślić, że podana zdolność rozdzielcza jest zachowana
w zakresie pola widzenia do 360 i dopiero na skraju obrazu
jest niższa.
W czasie lotu satelity Sojuz-22 zdjęcia wykonywano z pu
łapu 265 km, a więc w skali około 1:200 000. Teoretycznie,
przy podanej zdolności rozdzielczej, na zdjęciach powinny
być rozróżnialne obiekty o wymiarach większych od 13 m,
praktycznie okazało się jednak, że z łatwością rozpoznaOgólny widok kamery Wielospektralnej MKF-6
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wano obiekty o wymiarach 10 m, a obiekty liniowe (drogi,
rzeki) o szerokości rzędu kilku metrów.
Kolejną cechą charakterystyczną obiektywów Pinatar jest
bardzo mała dystorsja. Teoretyczna wartość dystorsji ra
dialnej jest mniejsza od 1 μm. Sumaryczna wartość dystor
sji radialnej i tangencjalnej, wywołana nachyleniem i decentracją soczewek w czasu montażu, jest mniejsza od 3 μm.
Dla zdjęć wykonywanych z pułapu 265 km maksymalna
dystorsja nie przekracza 6 m, a więc jest ponad dwukrotnie
niższa niż zdolność rozdzielcza.
Również zjawisko winietowania nie występuje praktycz
nie w zakresie do 38°. Jedynie w narożnikach zdjęć wystę
puje nieznaczny efekt winietowania.
Przesłona może być ustawiona w zakresie od 1:4 do 1:13,5.
4. Migawka

Podobnie jak w kamerach fotogrametrycznych, również
w kamerach MKF-6 zastosowano centralne migawki rota
cyjne. Czas ekspozycji może się mieścić w zakresie od 7 do
56 ms w interwałach co ?'2. Wydajność migawki, określo
na jako stosunek pomiędzy efektywnym czasem ekspozycji
a całkowitym czasem otwarcia migawki, wynosi 75%. Róż
nica pomiędzy nominalnym a rzeczywistym czasem ekspo
zycji nie przekracza 3o∕o. Powtarzalność czasu ekspozycji
jest zachowana w przedziale do 1%. Należy zauważyć, że
zachowanie jednakowego czasu ekspozycji podczas kolejnych
zdjęć ma bardzo poważne znaczenie przy dalszej fotometrycznej analizie zdjęć.
5. Filtry

W fotografii Wielospektralnej bardzo poważną rolę ma
wybór odpowiednich zakresów widma. W wyniku przepro
wadzonych badań dla kamery MKF-6 wybrano następujące
zakresy widma:
kanał 1: 480 nm ±20 nm
kanał 2: 540 nm ± 20 nm
kanał 3: 600 nm ± 20 nm
kanał 4: 660 nm ± 20 nm
kanał 5; 720 nm ± 20 nm
kanał 6: 840 nm ±50 nm
Firma Zeiss wyprodukowała również dodatkowe filtry,
które można stosować do specjalnych badań. Filtry te odpo
wiadają następującym zakresom widma: 500 nm, 530 nm,
550 nm, 620 nm, 650 nm, 700 nm przy szerokości pasma
±20 nm. Ponadto są produkowane filtry odpowiadające
800 nm ± 50 nm, 625 ± 75 nm oraz 600 nm ± 100 nm. Wy
produkowane filtry cechuje doskonała selektywność i wyso
ka transmisja, wynosząca powyżej 70%.
6. Kalibracja radiometryczna

Fotometryczna analiza zdjęć Wielospektralnych wymaga
wykonania ścisłej radiometrycznej kalibracji kamery. W ka
merze MKF-6 do tego celu służy 10-stopniowa skala szaro
ści, umieszczona w ramce tłowej w każdej z kamer i odfotografująca się na poszczególnych zdjęciach. Skala ta jest
naświetlana przez specjalnie kalibrowaną la napę projekcyjną
w identycznym czasie naświetlenia, wynoszącym 700 ms.
Czas ekspozycji jest realizowany przez elektronicznie stero
waną migawkę w każdej z kamer. Błąd bezwzględny czasu
ekspozycji jest mniejszy od 15%, natomiast różnice czasu
ekspozycji pomiędzy poszczególnymi kamerami nie przekra
czają 3%. W urządzeniu kontrolnym stosuje się te same
filtry co w kamerach zasadniczych.
7. Kompleksowe działanie kamery Wielospektralnej

Kamera Wielospektralna, składająca się z kilku niezależ
nych kamer, powinna zapewniać prawidłowe i jednolite
działanie wszystkich kamer. Dla zapewnienia warunku
kompleksowego działania kamery należy spełnić trzy za
sadnicze warunki:
a) zachować jednakową odległość ogniskowych poszcze
gólnych kamer;
b) osie optyczne kamer powinny być równoległe;
c) zachować jednoczesność ekspozycji i ten sam czas eks
pozycji we wszystkich kamerach.
W wypadku kamery MKF-6 różnice pomiędzy kalibrowa
nymi odległościami ogniskowych df są mniejsze od 6 μm, co
powoduje, że maksymalne różnice w przesunięciu obrazu
w jego narożnikach nie przekraczają 2 μm. W odniesieniu
do wielkości terenowych odpowiada to 8 m.
Równoległość osi optycznych poszczególnych obiektywów
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kamer mieści się w przedziale 10". Błąd położenia, .w płasz
czyźnie obrazu, spowodowany nierównoległością osi, jest
niższy od 2 μm.
Każda z kamer ma płytkę z siatką reseau składającą się
z 9 krzyżyków. Położenie tych krzyży jest Wyznaczone z wy
soką dokładnością względem punktów głównych, których
położenie jest wyznaczone z dokładnością 5 μm. Siatka reseau
ułatwia badanie deformacji obrazu, a także wzajemne do
strajanie zdjęć w procesie tworzenia kompozycji barwnych.
Synchronizacja ekspozycji wszystkich kamer jest zacho
wana w granicach błędu nie przekraczającego 0,2 czasu eks
pozycji. Różnice czasu ekspozycji pomiędzy poszczególnymi
kamerami nie przekraczają 1%.
W kamerze satelitarnej, z uwagi na dużą szybkość sate
lity, należy stosować specjalne urządzenie kompensujące
wpływ ruchu satelity względem Ziemi w czasie ekspozycji.
W wypadku braku takiego urządzenia, otrzymamy obraz
rozmazany. Podobne zjawisko występuje w fotografii lotni
czej i jest eliminowane przez odpowiedni dobór czasu eks
pozycji. W fotografii satelitarnej takie rozwiązanie jest nie
*
wystarczające.
W kamerze MKF-6 zastosowano specjalne
urządzenie powodujące obrót całej kamery w kierunku lotu.
Urządzenie to pozwala na kompensację ruchu satelity poru
szającego się na.orbitach od 200 do 400 km. Maksymalny
błąd kompensacji wynosi 2,77s. Należy przypomnieć, że czas
ekspozycji wynosi przeważnie ca 20 ms lub też jest krótszy.
Podobnie jak w kamerach fotogrametrycznych, w ka
merze satelitarnej MKF-6 zastosowano interwalometr, dzia
łający w przedziale od 4 do 20 s, który umożliwia wykony
wanie zdjęć o pokryciu podłużnym wynoszącym 20, 60 lub
80%, z błędem nie przekraczającym 3%.
Na każdym zdjęciu Odfotografowuje się kolejny numer
zdjęcia, numer kanału, szybkość migawki oraz dodatkowe
dane wprowadzone na tabliczce informacyjnej.

8. Działanie kamery MKF-6

Kamera jest dostosowana zarówno do lotów załogowych,
ɔak i bezzałogowych. W wypadku lotów bezzałogowych pra
cą kamery można sterować telemetrycznie z naziemnej stacji
dowodzenia lotem.
W wypadku lotu załogowego pracą kamery kieruje się
z konsoli sterującej, na której znajdują się wszystkie po
krętła ustawcze i wskaźniki. Można kierować działaniem
urządzenia kompensującego ruch satelity, szybkością migaw
ki, pokryciem pomiędzy kolejnymi zdjęciami oraz urucha
miać mechanizm przesuwu filmu. Jedvnie wielkość przysło
ny trzeba ustawiać bezpośrednio w kamerze. Na korpusie
kamery znajdują się lampki kontrolne wskazujące działanie
systemu korekcji radiometrycznej oraz licznik wskazujący
długość filmu nienaświetlonego.
Ze stacji naziemnej można sterować czasem ekspozycji,
przesuwem filmu, momentem ekspozycji oraz działaniem
urządzenia kompensacyjnego. Ponadto do stacji naziemnej
jest przekazywana temperatura panująca w newralgicznych
częściach kamery.
W czasie startu satelity ładowniki są odłączone od kamery
w celu uniknięcia rozkalibrowania kamery. Ładowniki są
dopiero montowane na kamerze po wejściu satelity na
orbitę. Zależnie od grubości filmu każdy z ładowników może
pomieścić 120 m filmu grubości 0,18 mm lub 240 m grubości
0,09 mm. Stosując film o długości 240 m, z jednego ładow
nika można wykonać 2500 zdjęć.
W czasie misji satelity Sojuz-22 z kosmonautami Bykow
skim i Aksonowem, we wrześniu 1976, wykonano ponad
2000 zdjęć Wielospektralnych kamerą MKF-6, głównie nad
terytorium ZSRR i NRD. Zdjęcia te dostarczyły wielu infor
macji o zasobach naturalnych i środowisku geograficznym.
Na XVI Sesji Podkomitetu Naukowo-Technicznego ONZ
ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej, któ
ra odbyła się w lutym bieżącego roku w Nowym Jorku,
Związek Radziecki przedstawił pierwsze wyniki prac wyko
nanych z zastosowaniem kamery MKF-6 oraz zadeklarował
gotowość dostarczenia zdjęć satelitarnych wszystkim zainteiesowanym krajom.
Kamera Wielospektralna MKF-6 może być również zamon
towana na samolocie. Kamerę MKF-6 zamontowano między
innymi na samolocie laboratorium ΛΝ-30.
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ROMUALD KACZYNSKI
Instytut Geodezji i Kartograiii
Warszawa

Addytywna przeglądarka MSP-4

1. Wstęp

Przeglądarkę MSP-4 skonstruowano w Zakładach Zeissa
w Jenie we współpracy z Instytutem Badań Kosmicznych
Akademii Nauk ZSRR. Jest ona przeznaczona do interpre
tacji zdjęć Wielospektralnych otrzymanych z MKF-6. Cztery
wybrane zdjęcia, wykonane w różnych zakresach spektrum,
są rzutowane na ekran przez kolorowe filtry w przeglądarce
MSP-4. W rezultacie otrzymuje się na ekranie obraz kolo
rowy, który jest interpretowany i który można zarejestrować
na kolorowym filmie. W Instytucie Badań Kosmicznych w
Moskwie i w Instytucie Fizyki Ziemi w Poczdamie w latach
1977 i 1978 pracownicy Instytutu Geodezji i Kartografii za
pomocą tej przeglądarki wykonywali interpretację zdjęć wieIospektralnych otrzymanych podczas eksperymentu TELEFOTO-77, prowadzonego na polskich obrazach testowych
w ramach programu INTERKOSMOS. Wyniki tej pracy
będą opublikowane w najbliższym czasie. W niniejszym
opracowaniu omówiono jedynie przeglądarkę MSP-4.
2. Danc techniczne

Wizualna zdolność rozdzielcza dla
każdego kanału na ekranie pro
jektora z różnymi filtrami
15—20 Lmm
Fotograficzna zdolność rozdzielcza
dla każdego kanału na filmie o
czułości 18 DIN
25—30 1/mm
Sredni błąd rejestracji na ekranie
pomiędzy dwoma identycznymi
obrazami z różnymi filtrami ko
lorowymi
0,015 mm
Oświetlenie halogenową lampą pro
jekcyjną
24 V, 250 W
Transmisja filtrów szarości
od T = 45o∕o do T = 10%
Transmisja filtróiw kolorowych:
T = 70%
— niebieskiego
T = 75%
— zielonego
T = 97%
— czerwonego
Obiektyw projekcyjny 9-soczewkowy
wolny od aberracji, dystorsji
5,6/175 mm zoom,
Natężenie oświetlenia na ekranie bez
filmu
2100 Ix
Zdjęcie na filmie o wymiarach
mniejszych niż
70 X 91 mm
Filtry kolorowe: 0 — bez filtru, światło białe
4 — niebieski
5 — niebieskozielony
6 — zielony
7 — jasnozielony
8 — pomarańczowy
9 — czerwony
Powiększenie obrazu na ekranie
5x
Możliwość regulacji położenia lampy
w osi X, y, z
Liczba marek sygnalizacyjnych (krzyży) 5
Format ekranu
350 X 455 mm
Soczewka Fresnela nakładana na ekran 350 X 455 mm
Przesunięcie zdjęcia: w kierunku x±30 mm na ekranie
±6 mm w płasz
czyźnie zdjęcia

w kierunku y ±30 mm
±6 mm
obrót κ
±5°
zmiana skali ¿±1%
zmiana ostrości z+1,5 mm
Szybkość strojenia: w kierunkux 1,5 mm/s
y '
1,5 mm/s
κ
0,4o∕s
β
0,1%/s
Rejestracja obrazu fotograficzna na
filmie lub papierze
Maksymalny format filmu
350 X 455 mm
Czas ekspozycji
2 s
Możliwość rejestracji: pojedynczy
kanał, wszystkie cztery kanały
jednocześnie, kombinacja kanałów
Rodzaj aparatu do rejestracji: Pentacón six TL z obiektywem Biometar 2,8/120 i pryzmatem TTL
oraz nakładaną migawką Compu
ter electronic 5 FS
Format zdjęcia
42 X 54 mm
Szybkość migawki nastawiana na
Pentaconie
B
Szybkość migawki na Compur
1, 2, 5,... s
Liczba zdjęć
12 lub 24
Wymiary: projektor z ramą na apa
1600 X 800 X 950 mm
rat
1200 X 576 X 500 mm
część elektroniczna
Waga: projektor
300 kg
150 kg
część elektroniczna
380 V, 50 Hz, 1,8 kW
Zasilanie prądem
3. Przeznaczenie MSP-4 i możliwość zastosowania

Przeglądarka MSP-4 służy głównie do interpretacji zdjęć
Wielospektralnych wykonanych kamerą MKF-6. Może być
jednak wykorzystana do interpretacji zdjęć i obrazów ze
Skylaba i Landsata oraz innych zdjęć Wielospektralnych.
Dzięki zastosowaniu pięciu marek sygnalizacyjnych (krzyży)
do wpasowania, strojenie zdjęć na MKF-6 jest szybkie i do
kładne. Niżej wymieniono niektóre cechy MSP-4:
— duża zdolność rozdzielcza obrazu obserwowana na ekra
nie;
— zmiana skali za pomocą obiektywu zoom:
— duża jasność obrazu;

Rys. 1. Schemat optyczny MSP-4
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Rys. 3. Pulpit kontrolny MSP-4: 1 — sygnalizacyjne lampki filtrów
kolorowych, 2 — klawisze zmiany filtrów kolorowych; 3 — sygnali
zacyjne lampki filtrów szarych, 4 — klawisze zmiany filtrów sza
rych, 5 — potencjometry do zmiany jaskrawości obrazu na ekranie.
6 — klawisze włączenia i wyłączenia lamp halogenowych, 7 — kla
wisze mechanicznej migawki zasłaniającej kanał, S — klawisz reje
stracji obrazu ną_ filmie w kasecie, 9 — lampka sygnalizująca proces
ekspozycji, 10 — klawisz zwolnienia blokady kasety z filmami, 11 —
przełącznik kanałów używany przy Wpasowywaniu zdjęć, 12 — kla
wisze podwójne dla ruchów x, x, y, z, fi

4. System optyczny

Rys. 2. Ogólny widok MSP-4

— zmiana jasności obrazu dzięki zastosowaniu 3 filtrów
szarych o różnej gęstości bez zmiany temperatury koloru;
— możność wyboru 6 kolorowych filtrów w każdym ka
nale do wizualnej interpretacji i fotograficznej rejestracji
obrazu;
— możność dowolnej kombinacji kanałów, filtrów i jasno
ści obrazu;
— duża powierzchnia obrazu na ekranie;
— możliwość rejestracji obrazu przez fotografowanie ekra
nu z założoną soczewką Fresnela w skali 1:8,5 lub stykowo
w skali 1:1,
— kontrola wszystkich funkcji przeglądarki na pulpicie
sterowniczym.

Schemat optyczny 2 kanałów MSP-4 przedstawiono na ry
sunku 1. W skład każdego kanału wchodzi:
— system oświetleniowy (1—4) z 24 V, 250 W żarówką
halogenową 2;
— kaseta na film 5 o wymiarach do 70 × 91 mm;
— migawka elektromechaniczna 6 do selekcji kanałów;
— koło z filtrami kolorowymi;
— obiektyw zoom 9 o c∣t = 175 mm i //5,6 skorygowany na
aberrację i dystorsję;
— koło 10 z 3 filtrami szarymi i jednym przezroczystym.
Obraz z 4 filmów jest rzutowany poprzez lustro 11 na
ekran 12 o wymiarach 350 X 455 mm w skali 5-krotnie więk
szej. W celu wyrównania rozproszenia światła na matówkę
ekranu nakłada się soczewkę Fresnela 13.
Na rysunku 2 przedstawiono ogólny widok przeglądarki
MSP-4, a na rysunku 3 — pulpit kontrolny MSP-4.
LITERATURA

IlJ Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung des Multispek
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Warunki prenumeraty Przeglądu Geodezyjnego
Prenumeratę krajową przyjmują oddziały RSW „Prasa—Książka—Ruch’’ oraz
urzędy pocztowe i doręczyciele w następujących terminach:
■ do 25 listopada na I kwartał, I półrocze i na cały rok następny
■ do dnia 10 miesiąca poprzedzającego prenumeratę na pozostałe okresy roku
bieżącego
Cena prenumeraty naszego czasopisma:
>
kwartalna — 75,— zł
półroczna — 150,— zł
roczna
— 300,— zł

Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-politycz
ne składają zamówienia w miejscowych oddziałach RSW „Prasa—Książka—Ruch”.
Zakłady pracy i instytucje w miejsœwoéciach, w których nie ma oddziałów
RSW, a także prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumeratę w urzędach
pocztowych lub u doręczycieli.
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, która jest o 50% droższa od pre
numeraty krajowej, przyjmuje RSW „Prasa—Książka—Ruch”, Centrala Kolporta
żu Prasy i Wydawmictw1Ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto PKO nr 1531-71,
w terminach prenumeraty krajowej.
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Program wyrównania dużych sieci liniowo-kątowych na EMC ,,Odra" serii 1300
Opisany program LKMl jest udoskonaloną wersją progra
mów wyrównywania sieci liniowo-kątowej opracowanych w
latach 1976—1977 w Zakładzie Geodezji Wyższej Szkoły
Inżynierskiej w Koszalinie dla EMC „Odra” serii 1300 [9],
Doskonalenie programów i zwiększanie liczby wyrówny
wanych punktów spowodowane było potrzebami OPGK w
Szczecinie.

1. Struktura organizacyjna programu LKMl

LKMl jest programem o strukturze nakładowej (overlay)
o dwóch polach nakładania i 5 nakładkach. Struktura ta
umożliwia bezpośrednie wykorzystanie pamięci operacyjnej
EMC do prowadzenia obliczeń na dużych blokach liczb i do
zminimalizowania wzajemnej łączności pamięci zewnętrzaej
z pamięcią operacyjną. Zabieg taki wydatnie skraca prze
bieg obliczeń, tym bardziej że program korzysta jedynie
z pamięci taśmowej.
Kolejne nakładki, nie uwzględniając fragmentu programu
sterującego całością procesu, zajmują prawie całą pamięć
operacyjną i realizują następujące etapy wyrównania:
Nakładka 1 — program CZYT — wczytuje dane zadania,
optymalizuje ilość potrzebnych miejsc w
pamięci operacyjnej na układ równań nor
malnych, redukuje wielkości obserwowane,
sprawdza zgodność formalną danych do wy
równania. Bez względu na dokładność zada
nych współrzędnych przybliżonych i związa
ną z tym ilością ich przybliżeń, program
CZYT bierze udział w przebiegu LKMl tyl
ko jeden raz.
Nakładka 2 — program ZES — oblicza współczynniki rów
nań poprawek wyrównywanych obserwacji,
ich wyrazy wolne oraz wyrazy pochodne
stanowiące składowe odpowiednich elemen
tów układu równań normalnych. W przy
padku niedostatecznej zgodności współrzęd
nych wyrównanych ze współrzędnymi przy
bliżanymi program ZES bierze udział wielo
krotnie w przebiegu całego procesu wyrów
nawczego.
Nakładka 3 — program UKL — zestawia układ równań
normalnych.
Nakładka 4 — program KRAK — oblicza odwrotność krakorwianu współczynników równań normal
nych i przyrosty do współrzędnych przybli
żonych (niewiadome).
Nakładka 5 — program WYP — ocenia spełnienie założo
nych warunków, realizuje obliczenia charak
terystyk dokładnościowych współrzędnych
punktów wyrównywanych i ich funkcji, rea
lizuje wydruk (lub perforację) wyników za
dania.
Program nakładkowy LKMl współpracuje w czasie prze
biegu z zewnętrzną pamięcią na taśmach magnetycznych.
Znamienną cechą tego programu jest minimalizacja wyma
ganych miejsc w pamięci operacyjnej i ilości działań w pier
wiastkowaniu krakowiany układu równań normalnych {4].
Powyższe jest równoznaczne z minimalizacją czasu obliczeń

najbardziej czasochłonnej części zadania, rozwiązania układu
równań normalnych.
Optymalizacja powyższa dotyczy jednak jedynie zadane
go kolejnością zadeklarowanych punktów układu wyrów
nawczego. Wykonane przez autora artykułu próby optyma
lizacji samej kolejności zadania punkt ów do wyrównania
okazały się dotychczas nieefektywne. Czas potrzebny na
ustalenie układa optymalnego, tj. takiego, który zawierałby
minimalną ilość czynnych w rozwiązaniu współczynników
w układzie równań normalnych, jest porównywalny z czasem
potrzebnym na rozwiązanie całego zadania. Pomimo tego
osiągnięty rezultat nie ustępuje współczesnym osiągnięciom
w tej dziedzinie [1], [2], [3].

2. Ogólna charakterystyka i możliwości programu
Program LKMl umożliwia wyrównanie sieci kątowej lub
sieci liniowej lub sieci liniowo-kątowej. Wyrównanie oparto
na metodzie pośredniczącej, a rozwiązanie układu równań
normalnych oblicza się algorytmem krakowianowym z pomi
nięciem zapisu wszystkich współczynników zerowych, po
przedzających w każdej kolumnie pierwszy współczynnik
niezerowy [4], [5], Współczynniki te nie są również obliczane
w toku pierwiastkowania krakowianu układu.
W dużych sieciach powierzchniowych, przy właściwym za
projektowaniu kolejności n punktów wyrównywanych, pro
wadzi to do znacznych oszczędności w pamięci, z ilości
L = (n + 1) (2n + 1)
(1)
do rzędu
2√n(2n÷l)

(2)

czyli zmniejszenie ilości potrzebnych miejsc w pamięci wy
nosi około
Z=--(n-2√n)(2∏ + l)

(3)

Przykład wartości wynikających z zależności (1) i (3) ilu
struje tablica.
Tabliea
Liczba punktów wyrównywanych

Zmniejszenie w [%] ZfL× 100

10
20
50
100
1000

33
51
70
79
94

Znaczniejsze oszczędności zyskuje się na pominięciu w
obliczeniach nie zapisanych współczynników. Jeżeli prowa
dzilibyśmy obliczenia według algorytmu Banachiewicza bądź
Gaussa dla wszystkich współczynników układu n punktów’
wyrównywanych, wówczas należałoby wykonać dla L współ
czynników ze wzoru (1)
21Γ

£ i* + 6n, =
(“1

2n(2n + l)(4n4-l)

6~

4- 6n,

aa —- (8n, + 24n, + n)

(4)
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—’ współrzędne i obserwacje wyrównane oraz charaktery
styki dokładnościowe punktów (mɪ, mu, mp oraz a, b, φ,
elipsy błędu);
— średnie błędy dowolnego kąta, kierunku i linii wyzna
czonego dowolnymi punktami sieci;
— elipsy błędów jednego punktu względem drugiego
punktu sieci (elipsa błędu różnic współrzędnych);
— średni błąd dowolnej zadanej funkcji liniowej, której
argumentami są współrzędne punktów sieci;
— odwrotność krakowianu układu równań normalnych
(tzw. krakowian współczynników wagowych lub tablica koWariancyjna układu);
— przyrosty współrzędnych przybliżonych otrzymane w
wyniku wyrównania (wielkości czasem potrzebne przy ana
lizowaniu sieci reaizacyjnych wielokrotnie obserwowanych).
Stopień przybliżenia dla współrzędnych przybliżonych
punktów wyrównywanych powinien jedynie zabezpieczać
właściwą orientację ramion kątów w sieci (błąd przybli
żenia nie może powodować zmiany ramienia któregokowiek
kąta z prawego na lewy). Umożliwia to zadawanie współ
rzędnych przybliżonych na podstawie nawet graficznego wy
znaczenia ich ze szkicu sieci. Program sprawdza formalną
poprawność zadanego problemu przez wskazywanie obser
wacji nie opartych na punktach sieci.
Zastosowano też procedurę kontrolującą poprawność da
nych do wyrównania drogą śledzenia procesu zmniejszania
się wartości przyrostów z wyrównania w kolejnych przy
bliżeniach. W przypadku nieosiągnięcia po 5 przybliżeniach
wartości przyrostów mniejszych co do bezwzględnej wartości
od 0,5 m, proces wyrównawczy zostaje przerwany z poda
niem wartości wyrazów wonych równań poprawek.

działań, (jako działanie przyjęto jedno dodawanie lub'cdejmowanie lub mnożenie lub dzielenie lub pierwiastkowanie).
Uwzględniając w zoptymalizowanym algorytmie redukcję
obliczeń przez pominięcie zerowych współczynników i ich
zwiększenie przez konieczność dodatkowego testowania, uzy
skuje się dla np. n = 1000 około 89% oszczędności ilości dzia
łań. Należy podkreślić, że optymalizacja nie obejmuje właści
wego zaprojektowania układu do wyrównania, co posiada
istotny wpływ na jej efektywność, a co leży w gestii projek
tanta procesu wyrównawczego.
Poniższy prosty przykład stanowi ilustrację tych zależ
ności.
Przykład: Wyrównaniu podlega sieć liniowo-kątowa (rys.),
gdzie obserwowane kąty oznaczono łukami, boki — liniami

3. Uwagi końcowe

»»·

Program LKMl wymaga EMC „Odra” serii 1300 w konfi
guracji:
— pamięć operacyjna co najmniej 32K;
— 6 urządzeń transportu taśmy magnetycznej;
— czytnik kart lub czytnik taśmy perforowanej;
— drukarka wierszowa lub perforator taśmy.
Czas procesu wyrównawczego zależy od:
— iości wyrównywanych punktów;
— kolejności zadania punktów do wyrównania;
— konfiguracji sieci;
— szybkości urządzeń transportu taśmy magnetycznej
(tzw. przewijaków);
— ilości obserwacji wyrównywanych;
— przyjętej gęstości zapisu na taśmach magnetycznych.
Program LKMl został dość wszechstronnie przetestowany
do produkcyjnego zastosowania.

ciągłymi, punkt wyjściowy — trójkątem, punkty wyrówny
wane — kółkami, azymut wyjściowy — strzałką.
Dla sieci tej rozważmy 3 warianty przyjętej kolejności
punktów do wyrównania:
Wariant I. Kolejność 6, 1, 2, 3, 4, 5
prowadzi do układu równań normalnych o 91
zapisanych miejscach w pamięci operacyjnej;
optymalizacja nie daje żadnych efektów. Ilość
elementarnych działań do wykonania 866.
Wariant II. Kolejność 4, 5, 6, 1, 2, 3
prowadzi do układu równań normalnych o 75
zapisanych miejscach w pamięci operacyjnej;
optymalizacja programu daje oszczędność
miejsc rzędu 17,6%.
Wariant III. Kolejność 1, 2, 3, 4, 5, 6
prowadzi do układu równań normalnych o 67
zapisanych miejscach w pamięci operacyjnej;
optymalizacja daje oszczędność miejsc rzędu
28,6%. Ilość elementarnych działań do wyko
nania wynosi już tylko 444, co stanowi zmniej
szenie czasu obliczeń rzędu 48,7%.
Program LKMl umożliwia wyrównanie 600 punktów
(o dwu współrzędnych) na EMC o pamięci 32K lub około
2600 punktów na EMC o pamięci 64K.
W wyrównaniu mogą brać udział punkty o zadanej błęd
ności za pomocą średnich błędów ich współrzędnych mx, mv
bądź za pomocą parametrów elipsy błędu a, b, φ.
Liczba obserwacji (kątów, długości boków, kierunków
orientujących) nieograniczona. Wprowadzone do wyrównania
lub niektóre wskazane długości mofą być wstępnie zredu
kowane za nachylenie linii do poziomu, przewyższenie nad
elipsoidą odniesienia i za odwzorowanie (możliwa jest reduk
cja łączna lub jedynie wybrane rodzaje redukcji).
Wartości kątów i kierunków mogą być wprowadzane w
mierze gradowej lub stopniowej. W zależności od żądania
zadawanego parametrami sterującymi w wyniku procesu
wyrównawczego można otrzymać:
— jedynie współrzędne i obserwacje wyrównane;
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PACHUTA St.: Geodesy and the Laser Technics. Prz. Geod. Vol. 50:
1978 No 6 p. 169
The article presents in a brief way the history of laser technics particularly in
Poland. The author tells about the possibilities of using the laser technics in
general and especially in geodesy. He presents the use of laser technics in mining
and shipping industry and gives examples of its other possibilities.

PACHUTA St., MICHALSKI W.: Conference — The Use of Laser Tech
nics in Geodesy. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 6 p. 171
The article presents the debates and results of the conference on the use of
laser technics in geodesy. It tells about the papers read at the conference, the
discussion and the course of the debates.

LIPIŃSKI Br.: Geodetic Confrontations. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 6
p. 175
It is a report of a talk with mgr eng. Edward Mecha vice-director for investment
at the Voivodeship Union of Communal and Dwelling Economy at Katowice. The
interview included the problems of connection between investment activity and
survejdng service for that purpose.

KRZESZOWSKI μ.: Definition of the Axis of Mean Gauntry Rail for
Disorderly Displacement of Surveying Points. Prz. Geod. Vol. 50: 1978
No 6 p. 176
The author presents the results of a survey of a gauntry axis in case of orderly
and disorderly displacement of surveying points. He discusses the qualities of the
present and suggested procedure of elaborating the results of the survey.

RYGIELSKI J.: Identification of Fixed Points in Defining Horizontal
Displacements — by method of elimination. Prz. Geod. Vol. 50: 1978
No 6 p. 179
The author tells about the use of the electronic technics of calculation in the
solution of the problem of identifying fixed points. He presents a simple solu
tion of this problem by method of elimination. He explains the possibilities of
this method and gives a numerical example.

LESZCZYŃSKI A., SANKOWSKI C.: Definition of the Influence of
Mining Exploitation on the Surface of the Area of ą Piloting — Exca
vating Mine of the Coal Mine District. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 6
p. 180
The authors carried research on the influence of mining exploitation on the
surface of the area of a mine situated in the LCMD. To definie the deformation
of the surface they used Kowalczyk’s and Knothe’s theories. After comparing the
obtained results they drew practical conclusions.

GAZDZICKI J.: Estimation of the Accuracy of Position of Horizontal
Points in a Geodetical Net. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 6 p. 182
The author shows that mean errors of the position of horizontal points in
a geodetical net do not characterise the accuracy of these nets to a sufficient
degree. To estimate the accuracy of the respective position of points in a net they
suggest the use of mean errors of azimuts and mean errors of respective longi
tudes.

NAREWSKI J.: Remarks on Three-Dimensional Geodetic Nets. Prz.
Geod. Vol. 50: 1978 No 6 p. 185
The author presents the problem of the dimensions of geodetical nets. He
discusses three-dimensional geodetic constructions in photogrammetry, surveying
in engineering and Satellitary geodesy.

ROSTKOWSKI j.: The Role of Commune Chiefs in the Rational Ex
ploitation of Land. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 6 p. 188
The principles of agrarian policy are discussed here, as well as the purpose of
the pension system for farmers, the principles of transferring farms and their
taking over by the state. The article stresses the role of commune chiefs in the
rational exploitation of land.

KONSTANTA H.: Remembrement and Exchange of Land According to
the Law of 24th January 1968. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 6 p. 191
The article presents the legal basis of improving the land structure in agri
culture. It tells about the basis of contemporary remembrement and exchange
of land, the range of work on land consolidation and exchange, as well as the
results of this work.

JÔZEFACIUK Cz., JÓZEFACIUK A.: Examination of Erosion for
Country Planning. 2nd part. Inventory of Erosion. Prz. Geod. Vol. 50:
1978 No 6 p. 193
The authors tell about the range and purpose of erosion inventory. They present
the principles and the technology of making a general inventory, indicating three
degrees of urgency of protecting areas against erosion. They give remarks for
≈> detailed inventory of erosion.

MROCZEK S., WASILEWSKI J.: Distance Survey by Microwave
Distance Meter SIAL-MD60 made by Siemens-Albis at Zurich. Prz.
Good. Vol. 50: 1978 No 6 p. 197
The authors presented the results of land research by microwave distance meter
SIAL-MD60 and compared the results obtained with the results obtained by
distance meter AGA-6BL. They defined the mean error of survey and compared
the practical use characteristics of both instruments.

PACHUTA St.: Géodésie et la technique de laser. Prz. Geod. Vol. 50:
1978 No 6 p. 169
On présente en bref l’histoire de la technique de laser, particulièrement en
Pologne. On parle des possibilités d’emploi de la technique de laser en général
et aussi en géodésie. Uauteur parle de l’emploi de la technique de laser dans
l’exploitation minière et dans la construction des bateaux et il indique plusieurs
autres exemples d’emploi de cette technique.
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PACHUTA St., MICHALSKI W.: Conférence — L’Emploi de la tech
nique de laser en géodésie. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 6 p. 171
On présente les débats et les résultats de la conférence sur l’emploi de la tech
nique de laser en géodésie. On parle des rapports lus pendant la conférence, la
discussion et le cours des débats.

LIPIÑSKI Br.: Confrontations géodésiques. Prz. Geod. Vol. 50: 1978
no 6 p. 175
C’est un rapport d’une conversation avec mgr ing. Edward Mecha, vice-directeur
pour Pinvestition de l’Union de Voivodie pour PEconomie Communal et d’Habitation à Katowice. Dans cet interview on a parlé de la connection entre l’activité
d’investition et les travaux géodésiques pour son service.

KRZESZOWSKI Μ.: Définition de l’axe de rail moyen d’un coulisseau
en cas d’un placement libre des points de mesurage. Prz. Good. Vol. 50:
1978 No 6 p. 176
L’auteur présente les résultats du mesurage de Paxe de coulisseau en cas d’un
placement ordonné en cas d’un placement libre des points de mesurage. Il discute
les qualités de la méthode présente et la méthode proposée d’élaboration des
résultats du mesurage.

RYGIELSKI J.: Identification des points fixes pour la définition des
déplacements horizontaux — par méthode d’élimination. Prz. Geod.
Vol. 50: 1978 No 6 p. 179
L’auteur décrit Pemploi de la technique éléctronique du calcul pour la solution
du problème d’identification des points fixes. Il présente une simple solution par
méthode d’élimination. Il décrit les possibilités de cette méthode et donne un
exemple numérique.

LESZCZYŃSKI A., SANKOWSKI C.: Définition de l’influence de l’ex
ploitation minière sur la surface du terrain d’une mine de pilotage et
d’extraction du bassin houiller de Lubin. Prz. Good. Vol. 50: 1978 No 6
p. 180
Les auteurs ont fait des recherches sur l’influence de l’exploitation
la surface du terrain d’une mine située dans le BHL. Pour définir
tion de la surface ils ont employés les théories de Kowalczyk et
Après avoir comparé les résultats obtenus ils sont arrivés à des
pratiques.
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GAŻDZICKI J.: Estimation de la précision de la position des points
horizontaux des réseaux géodésiques. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 6
p. 182
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L’auteur prouve que les erreurs moyennes de la position des points horizontaux
des réseaux géodésiques ne sont pas suffisantes pour caractériser la précision
de ces réseaux. Il propose d’user les erreurs moyennes d’azimuts et les erreurs
moyennes des longueurs respectives pour l’estimation de la précision des position
réciproques des points de réseaux.

NAREWSKI J.: Remarques sur les réseaux géodésiques stéréométriques.
Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 6 p. 185
On présente le problème des dimensions des réseaux géodésiques. On discute les
constructions stéréométriques en photogrammètrie, les levés géodésiques du génie
et la géodésie satellitaire.
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ROSTKOWSKI J.: Le rôle des maires des communes dans l’exploitation
rationelle des terres. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 6 p. 188
On présente les principes de la politique agraire, le but du système de retraite
pour les agriculteurs, les principes de transfer des terres par les agriculteurs et
leurs interception par l’état, ainsi que le rôle des maires des communes dans
l’exploitation rationelle des terres.
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KONSTANTA H.: Remembrement et échange des terres conformément
à la loi du 24 janvier, 1968. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 6 p. 191
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On présente les principes d’amélioration de la structure des terres en agriculture.
On décrit les principes contemporains du remembrement et d’échange des terres,
l’étendue des travaux de remembrement et d’échange et les résultats de ces
travaux.
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JθZEFACIUK Cz., JÓZEFA CIUK A.: Discernement d’érosion pour
l’aménagement rural. Il-me partie. Inventaire d’érosion. Prz. Geod.
Vol. 50: 1978 No 6 p. 193
Les auteurs indiquent le domaine et le but de l’inventaire d’érosion. Ils présentent
les principes er la technologie de la préparation d’un inventaire général et
marquent trois degrées d’urgence de la protection du terrain contre l’érosion.
Ils donnent des remarques aux sujet d’un inventaire détaillé d’érosion.

MROCZEK S., WASILEWSKI J.: Mesure de distance par le télémètre
à micro-ondes SIAL-MD60 de la firme Siemens-Albis à Zurich. Prz.
Geod. Vol. 50: 1978 No 6 p. 197
Les auteurs présentent les résultats des recherches territoriales avec télémètre
SIAL-MD60 et comparent ces résultats avec les résultats obtenus par télémètre
AGA-OBL. Hs définient l’erreur moyenne du levé et comparent les differentes
caractéristiques pratiques des deux Instruments.
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PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
— Zarządzenie nr 30 ministra Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 grudnia 1977 r.
w sprawie nadania statutu Instytutowi Geodezji i Karto
grafii (Dz. Urz. GUGiK nr 6).
Stracił moc statut z 1971 roku nadany zarządzeniem
nr 107 ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 Iipca
1971 roku (Dz. Urz. GUGiK nr 6, poz. 22 i nr 2 z 1973 r.,
poz. 2).
— Zarządzenie nr 7 prezesa GUGiK z dnia 31 grudnia
1977 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.
W skład Urzędu wchodzą następujące podstawowe ko
mórki organizacyjne: Biuro Prezydialne, Biuro Administra
cji Geodezyjnej, Biuro Rozwoju Nauki i Techniki, Biuro
Planowania i Ekonomiki, Biuro Płac, Cen i Spraw Socjal
nych, Biuro Kartografii, Zespół Wojskowy.
— Zarządzenie nr 6 prezesa GUGiK z dnia 18 listopada
1977 r. w sprawie unieważnienia niektórych norm branżo
wych
Z dniem 1 marca 1978 roku unieważniono następujące
normy branżowe:
BN-63/8771.04 — Sprzęt geodezyjny. Przyrząd do naprawy
taśm geodezyjnych
BN-63/8771.05 — Sprzęt geodezyjny. Przebijak do taśm
geodezyjnych
BN-63/8771.06— Sprzęt geodezyjny. Obcinak do taśm geo
dezyjnych
BN-63/8771.07 — Sprzęt geodezyjny. Wskaźnik do taśmy
geodezyjnej
BN-63/8771.08 — Sprzęt geodezyjny. Komplet naprawczy
do taśm geodezyjnych.

rach projektów. Straciły moc zarządzenia MLiPD — nr 141
z dnia 4 września 1964 roku i nr 94 z dnia 27 czerwca
1970 r. w tej sprawie.

— Obwieszczenie ministra Finansów z dnia 14 grudnia
1977 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
nr 191 Rady Ministrów z dnia 10 września 1971 r. w spra
wie resortowej kontroli działalności gospodarczej państwo
wych jednostek organizacyjnych (MP nr 36, z 1977 r.,
poz 185).
— Zarządzenie nr 36 ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1977 r. w sprawie ustalania
wartości drzewostanów (Dz. Urz. MLiPD nr 3, poz. 16)
Wprowadza ono zasady obliczania wartości drzewostanów
do celów scalania lub wymiany gruntów leśnych oraz sza
cowania drzewostanów leśnych wchodzących w skład go
spodarstw rolnych przekazywanych za rentę lub spłaty pie
niężne.
— Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 17 lutego
1978 r. w sprawie dalszego usprawnienia informacji dla
środków masowego przekazu (MP nr 5, poz. 21).
— Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia
1977 r. w sprawie lokalizacji inwestycji (MP z 1978 r. nr 1,
poz. 6).
Ustalenie lokalizacji polega na. wyznaczeniu miejscowości,
w której dana inwestycja będzie realizowana, lub określeniu
przebiegu trasy inwestycji liniowych i sieciowych. Określo
no zasady ustalania inwestycji, właściwe organa i tryb po
dejmowania decyzji. Traci moc uchwała nr 109 Rady Mi
nistrów z dnia 29 maja 1971 r. w tej sprawie — MP nr 31,
poz. 198.

— Zarządzenie nr 42 ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż
szego i Techniki z dnia 23 września 1977 r. w sprawie zmian
organizacyjnych w szkołach wyższych podległych ministro
wi NSzWiT (Dz. Urz. MNSzWiT nr 10, poz. 35). ·

— Zarządzenie przewodniczącego Komisji Planowania
przy Radzie Ministrów z dnia 18 stycznia 1978 r. w sprawie
opracowywania dokumentów w toku ustalania lokalizacji
inwestycji (MP nr 4, poz. 17).

Na Uniwersytecie Warszawskim z dniem 1 X 1977 r. znie
siono Instytut Geografii i utworzono Wydział Geografii
i Studiów Regionalnych, w skład którego wchodzi między
innymi Katedra Kartografii.

— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia
1978 r, w sprawie statusu wojewody (Dz. U. nr 2, poz. 4).
Określa ono w poszczególnych dziedzinach prawa i obo
wiązki wojewody jako przedstawiciela Rządu, organu wy
konawczego i zarządzającego wojewódzkiej rady narodo
wej, terenowego organu administracji państwowej stopnia
wojewódzkiego. Do wojewody należy sprawowanie funkcji
jednostki nadrzędnej nad terenowymi zjednoczeniami,
przedsiębiorstwami, zakładami i instytucjami oraz sprawo
wanie nadzoru nad ich działalnością. W rozdziale 5 okre
ślono zadania i uprawnienia ministrów i kierowników urzę
dów centralnych w stosunku do wojewodów.

— Zarządzenie nr 43 ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż
szego i Techniki z dnia 12 października 1977 r. w sprawie
gromadzenia i wykorzystywania informacji z wyjazdów
służbowych za granicę dotyczących współpracy naukowej
i technicznej (Dz. Urz. MNSzWiT nr 11, poz. 36).

Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicz
nej prowadzi centralną kartotekę kart informacyjnych
o sprawozdaniach ze służbowych wyjazdów za granicę oraz
rozpowszechnia te informacje w wydawnictwie Informator
o sprawozdaniach z zagranicznych podróży służbowych.

— Zarządzenie nr 45 ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 22 listopada 1977 r. w sprawie organizacji
ɪ zakresu działania resortowej służby geodezyjnej (Dz. Urz.
MLiPD nr 3).
■ Służba ta jest zorganizowana w Biurze Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej oraz w komórkach geodezyjnych tworzo
nych w razie potrzeby w zakładach przemysłowych i biu

— Zarządzenie nr 2 prezesa Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii z dnia 6 marca 1978 r. w sprawie upowszech
niania i wykorzystywania informacji o nowych technikach
i technologiach oraz o projektach wynalazczych (Dz. Urz
GUGiK z 1978 r.).
Wprowadzono kartę informacyjną o nowych technikach
i technologiach oraz kartę informacyjną o projekcie wyna
lazczym, ustalając również system opracowania obiegu
i wykorzystywania informacji zawartych w kartach.
Zebrał i opracował: mgr inż. Andrzej Zglinski

informacje
16.111. ogłoszono wyniki konkursu
SGP na najlepszą pracę z dziedziny
scaleń i wymiany gruntów. Najwyższe
wyróżnienia otrzymali:
w zakresie scaleń
4 równorzędne II nagrody — zespo
ły z KBGiTR w Krakowie, WBGiTR
w Warszawie, WBGiTR w Rzeszo
wie i geodeta z Warszawy:
4 równorzędne III nagrody — geo
deta z WBGiTR w Kielcach, geode
ta z WBGiTR w Lublinie, geodeta
z WBGiTR w Lodzi i zespól geode
tów z WBGiTR w Warszawie;

w zakresie wymiany gruntów
I nagrodę zespół z WBGiTR we
Wrocławiu;
2 równorzędne II nagrody — geode
ta z WBGiTR w Gorzowie i geodeta
z WBGiTR w Opolu.
Następnie odbyło się seminarium na
temat: Współdziałanie służb geodezyj
nych resortu rolnictwa i leśnictwa w
zakresie urządzania terenów rolnych i
leśnych oraz gospodarki ziemią, zorga
nizowane przez Sekcję Geodezji Urzą
dzeń Rolnych
Obecny był podsekretarz sta
Inisterstwie Rolnictwa Hej '⅛⅛Λfk jβ urt z y k. Dyskusję
i
∖, --

otworzyli koledzy Wojciech W i 1k o w s k i z Biura Urządzania Lasu i
Geodezji Leśnej w Warszawie i Wie
sław Januszko z Departamentu Go
spodarki Ziemią Ministerstwa Rolni
ctwa.
31.III. sympatycy Klubu IX Muzy
przy Oddziale SGP w Rzeszowie spo
tkali się na wieczorze autorskim mgr
inż. Bronisława Dumy z OPGK w
Rzeszowie, który przedstawił proble
my z jakimi spotyka się geodeta w
trakcie wykonywania prac terenowych
na przykładzie prac geodezyjnych w
Ropczycach.

PBZ EGLAD
j_ GEODEWffi

TREŚĆ

SERAFIN St., LANG St., PASIAK R.: Badania dokładności pomiaru długości instru
mentem DAHLTA 010 Zeissa i łaty z pomocniczą podziałką poprzeczną . .

209

GÓRAL Wł.: Współrzędne dokładne oraz pozycja prognozowana satelitów nawigacyj
nych NNSS............................................................................................................................................................... .211
KASPRZYCKI K.: Metody wyznaczania rzeczywistego kształtu przestrzennych konstruk
cji powłokowych............................................................................................................................................................... 217
RYCHLEWSKI G.: Obserwacje odkształceń słupa linii wysokiego napięcia, zachodzących
pod wpływem otworowej eksploatacji siarki............................................................................................... 221
JAROÑSKI a.: Uwagi o państwowym systemie wysokości....................................................................... 228
LIPIÑSKI Br.: Nie szukać nowego modelu .
.
........................................................................ 229

OFIERSKA E., Przybylowski K.: Przydatność mapy zasadniczej do racjonalnego
gospodarowania ziemią na obszarach rolnych i leśnych............................................................... 231
GÓRAL P.: Techniczne uzbrojenie stanowisk pracy w geodezji urządzeń rolnych .

.235

Z ŻYCIA ORGANIZACJI I Z TERENU..............................................................

BIULETYN POLSKIEGO

TOWARZYSTWA

233

FOTOGRAMETRYCZNEGO

LinsenBARTH

a.: Działalność naukowo-techniczna Międzynarodowego Towarzystwa
Fotogrametrycznego....................................................................................................................................................... 237

BIULETYN INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII
TORUŃSKI A.: Określenie pozycji śmigłowca w powietrzu z wykorzystaniem dalmie
rza elektrooptycznego Telemetr DLS............................................................................................................... 239
INFORMACJE Z GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII

.

HI okl.

1 N H A 1. T

SOMMAIRE

SERAFIN St., LANG St., PASIAK R.: Genauigkeitsprüfung
der Längemessung mit dem Zeissgerat DAHLTA 010 und
mit dem Einsatz einer mit dem Querhilfsmassstab verse
henen Latte ............................................................................................................... 209
GQRAL Wl.: Genaue Koordinaten und die prognostizierte
Stellung von NNSS-Navigationssatelliten............................................211
KASPRZYCKI K.: Ermittlungsmethoden der reellen Gestalt
von räumlichen Schalenkonstruktionen................................................... 217
RYCHLEWSKI G.: Beobachtungen von Verformungen eines
Hochspannungs-Freileitungsmastes unter der Einwirkung
der Schwefelextraktion........................................................................................ 221
JAROÑSKI A.: Bemerkungen zum staatlichen Hoheitssystem 223
LIPIÑSKI Br.: Nach neuem Modell ist nicht zu suchen . . 229
OFIERSKA E., PrzybylOWSKI K.: Brauchbarkeit einer
Grundkarte für die rationelle Bodenwirtschaft auf land
wirtschaftlichen und Forstgebieten . . . ■ . . ∙ r 231
GORAL P.: Technische Erschliessung von Arbeitsstellen für
die Geodäsie landwirtschaftlicher Einrichtungen ... 233

SERAFIN St., LANG St., PASIAK R.: Recherches sur la
précision du mesurage de longueur par instrument
Dahlta 010 Zeiss et une mire additionnelle avec échelle
transversale
.............................................................................................................. 209
GÔRAL Wl.: Coordonnées exactes et la position de prognose
pour satellites de navigation NNSS.......................................................... 211
KASPRZYCKI K.: Méthode de déterminer la figure réelle des
constructions d’espace ........................................................................................ 217
RYCHLEWSKI G.: Observation des déformations d’un pylône
de ligne de haut voltage, causées par l’exploitation
minière du souffre................................................................................................221
JAROÑSKI A.: Remarques sur le système national d’altitude 228
LIPIÑSKI Br.: Conversation avec mgr ing. Jan Rzędowski,
directeur de !’Entreprise Nationale des Editions Carto
graphique ................................................................................................. - ■ 229
OFIERSKA E., Przybylowski K.: Emploi d’une carte
fondamentale pour une économie rationnelle des terrains
agricoles et Iorestiers........................................................................................ 231
GORAL P.: Equipement technique d’un poste de travail de
géomètre-expert travaillant pour l’aménagement rural . . 233

AUS DEM ORGANISATIONSLEBEN UND VOM LANDE .

FAITS

.

235

DIVERS

....

............................................. 235

BULLETIN DE LA SOCIETE PHOTOGRAMMETRIQUE
POLONAISE

BULLETIN DER POLNISCHEN GESELLSCHAFT
FÜR FOTOGRAMMETRIE
237

LinseNBARTH A.: Scientifique et technique activité de la
Société Internationale Photogrammetrique............................................237

BULLETIN DES INSTITUTS FÜR GEODÄSIE UND KARTO
GRAPHIE ...................................................................................................................... 239

BULLETIN DE L’INSTITUT DE GEODESIE ET CARTO
GRAPHIE ...................................................................................................................... 239

Linsenbarth A.: Wissenschaftlich-technische Tätigkeit der
Internationalen Gesellschaft für Fotogrammetrie
. .

WYDAWNICTWA
CZASOPISM
TECHNICZNYCH
NOT
Czackiego 3/5
00-950 Warszawa

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Redaktor naczelny: dr inż. Janusz RYGIELSKI, z-ca redaktora naczelnego: mgr inż. Cezary LIPERT.
sekretarz red. Halina DĄBROWSKA. Redaktorzy działowi: doc. dr hab. Wojciech JANUSZ, mgr inz·
Bronisław LIPIÑSKI, mgr inż. Jerzy SZYMOÑSKI, doc. dr inż. Stanislaw TRAUTSOLT
STALI WSPÓŁPRACOWNICY
Dr inż. L. Broknran1 dr inż. T. Chojnicki, mgr inż. Ji Dąbrowski, dr inż. A. Linsenbarth. dr inż. A. Majde, mgr inż. St. Kolanow^kl, mgr inż. St. J. Tymowski
RADA PROGRAMOWA
Doc. dr inż. St. Pachuta (przewodniczący), doc. dr hab. Z. Adamczewski, prof, dr hab. inż. W. Ba
ran, dr inż. L. Brokman, dr inż. W. Grygorenkof (Sekretarz),· mgr inż. W. Januszko, prof, dr hab. inż.
Cz. Kamela (zastępca przewodniczącego), ⅛t. St. Kluska, iriż. H. Kollupaylo, doc. dr inż. J. Koniecz
ny, mgr inż. Z. Koziarz, doc. inż. St. Kryński (członek Prezydixim). mgr inż. S. Moląg, prof, dr inz.
H. Leśniok, mgr inż. Μ. Lisek, prof, dr inż. M. Odlanicki-Poczobutt, doc. dr inż. B. Ney, Klara Półrolczyk, dr inż. K. Fr. Sawicki, H. Swlerzbinski, inż. T. Kużnicki, dr inż. J. Rygielski

REDAKCJA: 00-950 Warszawa, skrytka pocztowa 1004, ul. Czackiego 3/5, tel. 27-91-88
Prenumeratę

krajową

przyjmują

oddziały

RSW

„Prasa-Książka-Ruch” oraz urzędy pocztowe i doręczyciele_____________ _

Zak!. Graf. .,Tamka". Z-l. Zam. 913 e/78. Nakład 3850 egz., obj. 4 ark. Papier druk. sat. IV ki. TOJL A-l. S-71.
INDEKS 37087

PRZEGLĄD GEODEZYJNY
Miesięcznik
Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Rok L

Warszawa - Lipiec 1978

Nr 7

SERAFIN St., LANG St., PASIAK R.: Badanie dokładności pomiaru
długości instrumentem DAHLTA 010 Zeissa i łaty z pomocniczą podziałką poprzeczną. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 7 s. 209
Podany jest wynik badań dokładności pomiarów długości wykonywanych za
pomocą instrumentu DAHLTA OiO ZeLssa. W wyniku badań stwierdzono, że
zastosowanie łaty z pomocniczą pcdziałką poprzeczną pozwala na znaczny wzrost
dokładności pomiaru.

GÓRAL Wl.: Współrzędne dokładne oraz pozycja prognozowania sate
litów nawigacyjnych NNSS. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 7 s. 211
Podaje sie algorytm na obliczenie pozycji dokładnej oraz efemerydy satelitów
nawigacyjnych z systemu NNSS-Tiansit na podstawie danych przez nie transmi
towanych. Rozważania ilustruje sie przykładami liczbowymi oraz graficznie.

KASPRZYCKI K.: Metody wyznaczania rzeczywistego kształtu prze
strzennych konstrukcji powłokowych. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 7 s. 217
Opisane są następujące metody wyznaczania rzeczywistego kształtu przestrzen
nych konstrukcji powłokowych: metoda stycznych, metoda wcięć, metoda prze
krojów powierzchni oraz metody fotogrametryczne Podano sposoby opraco
wania wyników pomiarów.

RYCHLEWSKI G.: Obserwacje odkształceń słupa linii wysokiego na
pięcia zachodzących pod wpływem otworowej eksploatacji siarki. Prz.
Geod. R. 50: 1978 nr 7 s. 221
Opisano metode niwelacyjną pomiarów odkształceń słupa Imii wysokiego na
pięcia, położonego na obszarze eksploatacji górniczej. Podano rezultaty pomia
rów wychyleń słupa oraz opLsano środki mające na celu zapewnienie Stabilności
badanego słupa.

JAROÑSKI A.: Uwagi o państwowym systemie wysokości. Prz. Geod.
R. 50: 1978 nr 7 s. 228
Opisano zasady obliczania i wyrównania wysokości w nowej sieci niwelacji
precyzyjnej I klasy. Rozpatrzono również zasady zakładania nowej sieci niwe
lacji precyzyjnej II klasy. Podano podstawowe wiadomości o Informatyczno-komputerowym banku danych niwelacyjnych.

LIPIŃSKI Br.: Rozmowa z mgrem inż. Janem Rzędowskim, dyrekto
rem Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych.
Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 7 s. 229
Podano przebieg rozmowy przeprowadzonej z mgrem inż. Janem Rzedowsklm.
dyrektorem PPWK. Rozmowa dotyczyła dotychczasowej działalności PPWK
w dziedzinie produkcji map oraz zamierzeń w tej dziedzinie na przyszłość.

OFIERSKA E., Przybylowski K.: Przydatność mapy zasadniczej do
racjonalnego gospodarowania ziemią na obszarach rolnych i leśnych.
Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 7 s. 231
Rozpatrzono przydatność mapy zasadniczej jako podstawy informacji o tere
nie. Opisano technologie wykonania mapy zasadniczej oraz możliwości wyko
rzystania jej do odnowienia i aktualizacji ewidencji gruntów

GÓRAL P.: Techniczne uzbrojenie stanowisk pracy w geodezji urządzeń
rolnych. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 7 s. 233
Opisano sprzęt stosowany przy pracach geodezyjnych do celów rolnych. ZaproPonowano standardowe zestawy tego sprzętu przeznaczone dla biur geodetów’
gminnych oraz dla rejonowych oddziałów wojewódzkich biur geodezji i urządzeń
terenów rolnych. Przeprowadzono ocenę obecnego stanu oraz podano zalecenia
na przyszłość.

CEPAΦMH C., JIHHT C., ∏ACHK P.; MccaeaoBaHMe to,ihocth iiɜwepeHMM PaCCTOMHMM MHCTPyMeHTOM DAHLTA 010 Heitcca M peilKM CO BCΠ0MaraTeaBHBiM πoπepe∙iHbiM JieaeHMeM. Prz. Geod. Γ. 50 1978 X» 7 cτp.
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ΠOaaHO IlTOTM MCCaeaOBaHMit TOHHOCTIt M3MepeHΠH PaCCTOHHMH MHCTpyMeHTOM
DAHLTA 010 ɪleiɪeea. B πτorax a°BeaθHθ, hto npiiMeneiuie peι'tκπ co BcπθMaτaτeaLHbiM πoπepeHHbiM aeaemieM a≡eτ bo3mojkhoctb ποββιιηθημη tohhoctm ιi3MepeHMH.

ΓyPAJIb B.: To1IHBie κoopaιuιaτbi if πoaθ∕κeιιιιe HaBitrau,πonHbix cπyτHitKOB HHCC. Prz. Geod. Γ. 50:1978 JV° 7 cτp. 211

ΠoaaeτcH aπropπτ.M BbiHncaeHMH tohhoγo noaoaceraiH, a τaκace ocpenepnabi
HaBMramiOHHbIX CnVTHHKOB M3 CMCTeMbI HHCC — Tpa∏3MT Ha OCHOBe TpaHCMMPOBaHHblX HMMM aaHHbIX.

KAcnillllIlKll K.: Meτojj OnpeaeaemiM aeMCTBitτe.τbH0M φopMbi πpoCTpaHCTBeHHoro κθHcτpyκpMθHHoro πoκpoBa. Prz. Geod. Γ. 50:1978 ATa 7
cτp. 217
OnncaHO CaeayioiHMM Meτoa OnpeaeaeiiMH aeiicτBiιτeabHθit φopMbi πpocτpaHCTBeHHbix ποκροΒ κθHcτpyκH∏n: Meτoa κacaτeabHbix, Meτo∏ 3aceπeκ, Meτo∏ eeHemiit πθBepxHθcτeit, a τaκste φoτorpaMMeτpnHecκιιιi Meτoa. ∏o∏ano cπoco5li
o6pa6oτκn pe3y∏bτaτθB HSMepemiit.

PliXJIEBCKll Γ.: Ha6aroaennM jιeφop.MaHMit cτoaδa jimhhm bbicokoγo
Ha□pmκeιι∏M B03HMκawmMX nos BaHiioneJi πιπypHθit 3κcπayaτapMM
cepBi. Prz. Geod. Γ. 50:1978 JVa 7 cτp. 221

OnMcaHO HMBeaMpOBOHHbiM Meτoa M3MepeHnii aeφopMaιiM∏ cτoa6a λmhmm blicoκoro Haπpκ≡eHMH, pacnoaoxceiiHOro b paitOHe ropHoit 3κcπayaτamiM. ΠoaaHθ
pe3yabτaτbi ιi3Mepemnt οτκποΗβΗΜΗ cτoπδa, a τaκace oπιιcaHo ^ cpeacτBa MMeioɪmɪe κaκ Heab OGecneneHMe cτaOn∏LHθcτπ MccaeaOBaHHOro cτoaδa.

HPOHbCKM A.: 3aMeιaH∏a 06 bmcothom rocysapcTBemioit cMcτeMe.
Prz. Geod. Γ. 50:1978 JVa 7 cτp. 228
OnncaHO ΠpΠHiχn∏BI BLlHllCJieHllH II YpaBHMBaHHH BbICOT B HOBO CO3JiaHOM HIIBeJinpOBOHHOii πpeιj∏3iιθHHθM ceτn I κjιacca. PaccMOTpeHO τaκ>κe npιιnmι∏bi npoKJiaAbIBaHHH HOBOii HHBejlIipOBOHHOii ∏pemi3HOHHOH CeTM II KJiaCCa. IlOAaHO
OCHOBHbie CBeAeHHH €>€> MHφθpMa∏HθHHOM HHBeJIHpOBOHHOM GaHKe JjaHHbIX.

JIJlIIMHbCKM B.: MHτepBbW y Mrp ιιmκ. ∏Ha >Ken,ΙθBcκoro, a∏peκτopa TocyaapcTBeHHoro κapτorpaφιrιιecκoro M3aaτeabcκoro npeaπpιiHTMM
Prz. Geod. Γ. 50:1978 JVa 7 cτp. 229

IToaaHO xoa paarOBopa npoBeaeiiHoro c Mrp mhjk. Hhom √KeHaθBcκιtM anpeκτopoM ΓKMΠ. Pa3roBop Kacaaca CyineeTBOBaBnieit ao eux nop aeaτe.∙ibnocτn
FKMII b o6aacτM πpou3BθacτBa κapτ, a τaκικe HaMepeHiiii b GyaymeM.

OΦEPCKA E., ΠIIIMBbIJIOBCKM K.: ΠpnrojHθcτb ochobhom κapτbi
K PaHMOHaiibHOMy ncπo.τb3θBaHMio 3CM.TM b arpoκy.TbTypHbix h aecm>ix
pañOHax. Prz. Geod. Γ. 50:1978 JVe 7 cτp. 231

PaccMOTpeHO npιιroaHθeτb ochobhom κapτbi κaκ MHφopMamiM oC Mecτnocτn.
OnMcaHO TexHoaormo o6pa6oτκn OCHOBHOM κapτbi, a τaκικe Botmoikhoctm
Mcπoafa3θBaHMii 9TOM κapτbi ao OGHOBneHiiH y∏eτa 3eMnn.

»

ΓyPAJIb ∏.: TexHMιιeeκoe OCHameHHe pa6olιero Mecτa b reoae3H'iecκnx
3eMJieycτpoMτej∏>Hbix MeponpMMTMHX. Prz. Geod. Γ. 50:1978 JV» 7 ?τρ. 233

OnncaHO OCopyaoBaHne npitMemieMbie b reoae3itHecκMx 3eMaeycτpoπτeabHbix pa6oτax. IlpeanoiKeHO CTaHaapnibie coct8bli 3τoro OBopyaosaHMH πpea∏a3HaHeHHbie a∏H reoae3∏HeeκMx γμμηημχ κonτopoB, a τamκe a∏∏ paiiOHHLix OTaeaeHitii
reoae3∏Heeκιιx 3eM.τeycτpoιιτeeaLHbix 6ιopo. IIpOBeaeHO OpeHKy cymεcτByιomero
Coctohhmh μ πoaaHo peκθMeιιaamm κa Cyaymee.
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Badania dokładności pomiaru długości instrumentem DAHLTA 010

Zeissa i łaty z pomocniczą podziałką poprzeczną
1. Wstęp

słony, w związku z tym poprzeczna podziałka pomocnicza
znajduje się bezpośrednio ponad punktem zerowym łaty.
Średnice kropek oznaczających pełne centymetry rosną w
miarę wzrostu podziału, a ze względu na krzywiznę linii
odczytowych — kropki rozmieszczono na całej szerokości
łaty. Odczyt odległości ilustruje rysunek 2.
Krzywą zerową nastawiamy na taką kropkę podziału,
oznaczającą pełny centymetr, aby krzywa odległościowa dia-

Metoda biegunowa zdjęcia szczegółów jest szczególnie
przydatna i chętnie stosowana w terenach o zróżnicowanej
rzeźbie i pokryciu terenu. W przyszłości, w związku z po
jawieniem się na rynku tachimetrów elektronicznych, me
toda biegunowa będzie dominowała. Dotychczas podstawo
wym instrumentem przeznaczonym do zdjęcia sytuacji jest
BRT 006 Zeissa, rzadziej inne dalmierze dwuobrazowe. TaChimetry diagramowe, w związku z naturalnym ogranicze
niem dokładności odczytu na łacie o interwale 1 cm, są
stosowane do zdjęcia szczegółów grupy III [1], Firma Wild
zastosowała do swojego tachimetru diagramowego RDS
specjalną łatę wyposażoną w pomocniczą podziałkę po
przeczną umożliwiającą odczyt z dokładnością 0,1 mm {2].
Firma Zeiss tego typu rozwiązania w produkcji seryjnej
nie stosowała. Z uwagi na znaczne rozpowszechnienie ta
chimetrów diagramowych Zeissa w naszym kraju, w ostat
nim okresie, zwłaszcza typu DAHLTA 010, oraz na zbliżone
parametry techniczne tego instrumentu do RDS Wilda prze
prowadzono badania mające na celu określenie praktycznej
dokładności pomiaru odległości z wykorzystaniem zmodyfi
kowanej łaty Wilda [5],
2. Opis badań własnych
Łata pomiarowa i jej zastosowanie

Podział łaty naniesiono za pomocą koordynatografu pre
cyzyjnego na brystol podklejony płytą aluminiową; po wy
kreśleniu podział sprawdzono na tym samym przyrządzie.
Płytkę z podziałem przyklejono do deski zaopatrzonej
w dwa uchwyty umożliwiające zamocowanie jej na tyczce,
tak aby oś łaty była równoległa do osi tyczki (rys. 1). Od
ległość płaszczyzny podziału od osi tyczki (stała łaty) wy
nosi + 3 cm. Łata ma podział zasadniczy o interwale 1 cm,
3 jego początek znajduje się w górnej części. Taki układ poRys. 1. Widok ogóluziału przyjęto ze względu na cechy rysunku siatki kresek
zamocowaw instrumencie DAHLTA 010, gdzie punkt przecięcia krzy , vj⅛y∙⅛ty
Λ⅛K,tτlKbtyczce geowej zerowej z kreską pionową nie jest jednoznacznie okτe-.
3
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Rys. 2. Odczyt odległości na la
cie; odległość wynosi 0,1153X100+
+0,03 = 11,56 m

składa się z trzech punktów (stanowisk instrumentu) oraz
z 30 punktów badanych (palik z gwoździem) rozmieszczo
nych wzdłuż linii we wzajemnej odległości około 9 m. Mak
symalna odległość punktu badanego od stanowiska wynosi
około 75 m (rys. 3). Różnice wysokości między punktami
wynoszą około 10 m. W celu określenia dokładności pomia
rów odległości za pomocą DAHLTA wykonano pomiary ba
zy z dokładnością pozwalającą na uznanie wyników za bez
błędne. Kąty pomierzono teodolitem Zeissa THEO 010 A
w 2 seriach, a długości — dalmierzem EOK 2000 Zeissa.
Warunki pogodowe w czasie pomiarów były dobre (po
chmurno, temperatura przeciętnie około +10oC). Sieć w
układzie lokalnym wyrównano w sposób ścisły z wykorzysta
niem programów WSTS i Analiza [3] na maszynie ODRA
1204. W wyniku obliczeń uzyskano wyrównane odległości
wszystkich odcinków łączących stanowiska z punktami ba
danymi oraz ich błędy średnie. Błędy średnie nie przekra
czają wartości ±1 cm.
Opis pomiarów instrumentami DAHLTA 010

Przed przystąpieniem do prac tachimetry sprawdzono z
wykorzystaniem bazy testowej w zakresie zgodności stałych.
Pomiary wykonywało dwu obserwatorów dwoma instru
mentami. Tyczkę z łatą ustawiano za pomocą stojaka, we
dług wskazań Iibelli pudełkowej przytwierdzonej do tyczki.
Zwykłą łatę DAHLTA, zastosowaną do celów porównaw
czych, ustawiono na punkcie bez podpierania.
Opracowanie wyników badań

Odległości uzyskane z wyrównania bazy doświadczalnej
potraktowano jako prawdziwe, różnicę pomiędzy długością
wyrównaną Di a długością dt z pomiaru instrumentem
DAHLTA 010 — jako błąd prawdziwy.
ει — D- — di
Po zsumowaniu błędów prawdziwych w poszczególnych
grupach obserwacji (obserwator + instrument) stwierdzono
wystąpienie nieznacznego błędu systematycznego, który wy
znaczono i uwzględniono w ocenie dokładności wyników

gramu ze stałą mnożną 100 przecinała się ze skośną kreską
podziałki pomocniczej. Następnie leniwką ruchu poziomego
instrumentu doprowadzamy do pokrycia się punktu prze
cięcia krzywej odległości i kreski pionowej z ukośną kres
ką podziałki, zachowując jednocześnie koincydencję nitki
zerowej z kropką centymetrów. Decymetry i centymetry od
czytujemy z podziału głównego, a milimetry i 0,1 mm z po
działki poprzecznej.
Baza doświadczalna

Bazę doświadczalną założono w terenie o urozmaiconej
rzeźbie, kierując się tym, że celem badań jest określenie
możliwości zastosowania instrumentów DAHLTA 010 do po
miaru granic działek rolnych w terenach górskich. Baza

30 o

Tablica. Wartości błędów średnich mθ w [cm]
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Pomiar za pomocą łaty z podziałką poprzeczną

Zakree
odległości
w [m]

Liczba
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do 25 m
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DAHLTA A
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Średnio
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3,6

1,2
2,9
4,9

1,7
2,6
3,8

/ \
*o

/ °

Pomiar za pomocą łaty tachimetrycznej
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Rys. 3. Szkic rozmieszczenia punktów bazy doświadczalnej
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3. Podsumowanie i wnioski
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3

o 19

24°

21
20
20

według metody podanej w pracy [4], Wartości błędów praw
dziwych st poprawiono, odejmując wartości czynnika syste
matycznego Oi, otrzymano błędy pozorne
Vi — Si — Oi
Na podstawie błędów pozornych obliczono wartości śred
nich błędów pojedynczego pomiaru m¡j instrumentem
DAHLTA 010 w ustalonych przedziałach długości dla obu
rodzajów łat. Zestawienie błędów zawiera podana tablica.

OfO

o4
26 o

II obserwator

Z danych przytoczonych w tablicy wynikają podane ni
żej wnioski.
1. Zastosowanie łaty z pomocniczą podziałką poprzeczną
pozwala na znaczny wzrost dokładności pomiaru długości
instrumentem DAHLTA 010.
2. Średni błąd mg dla łaty z podziałką poprzeczną rośnie
w miarę wzrostu długości odcinka, natomiast dla łaty taChimetrycznej zależność ta w rozpatrywanym zakresie nie
występuje w sposób wyraźny.
3. Procentowy zysk dokładności w porównaniu do po
miaru z wykorzystaniem zwykłej łaty tachimetrycznej, obli
czony według wzoru
m0 łata z podziałką
100% [4]
m0 łata tachimetryczna

w poszczególnych przedziałach długości jest następujący:

do 25 m — 80%
25 —50 m — 66%
50 —75 m — 58%

Dokładność maleje wraz ze wzrostem odległości. Należy
zwrócić uwagę, że przy zastosowaniu łaty z podziałką po
przeczną wzrasta czas wykonania pomiaru, szacunkowo
o około 25%. Z przeprowadzonych badań wynika, że celo
we jest wykorzystanie instrumentów DAHLTA, wyposażo
nych w łaty pomiarowe według zaproponowanej koncepcji
do pomiarów wymagających podwyższonej dokładności.
Badany w pracy zestaw: tachimetr diagramowy DAHLTA

010 plus łata z podziałką poprzeczną, można wykorzystać
w pomiarach sytuacyjnych na równi z instrumentem
BRT 006.
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Współrzędne dokładne oraz pozycja prognozowana satelitów nawigacyjnych NNSS
1. Wstęp

Satelity systemu nawigacyjnego NNSS (Navy Navigational
Satellite System), czyli satelity TRANSIT, udostępnione w
1967 roku do potrzeb nawigacyjnych marynarki handlowej,
znalazły również powszechne zastosowanie w pracach geo
dezyjnych. Obecnie wiele metod wykorzystuje satelity
NNSS do wyznaczania współrzędnych obserwatora na pod
stawie pomiarów dopplerowskich i znanego położenia sa
telitów {1, 5, 6],
Położenie SN (satelitów nawigacyjnych) w rozpatrywa
nym systemie oblicza się na podstawie danych transmito
wanych w 2-minutowych interwałach czasu z bloku pa
mięci umieszczonego na pokładzie. SN w tym czasie prze
suwa się o około 900 km w przestrzeni, co daje bazę do
wyznaczania współrzędnych obserwatora z pomiarów dop
plerowskich.. Dokładność wyznaczenia współrzędnych zale
ży między innymi od geometrycznych warunków przelotu
SN nad horyzontem obserwatora. Do opracowania bierze
się pomiary dopplerowskie wykonane podczas najkorzyst
niejszych przelotów SN nad horyzontem. Do efektywnego
wykorzystania pomiarów i skrócenia czasu opracowania
konieczne są informacje o warunkach przelotu SN, czyli
Powinna być znana ich efemeryda. Znajomość efemerydy
jest niezbędna do włączenia aparatury pomiarowej na odbior sygnałów z SN. Jest ona również potrzebna do ko
rzystania z odbiorników automatycznie odbierających syg
nały z SN z chwilą ukazania się go nad horyzontem. Jeśli
w przybliżeniu w tym samym czasie następuje przelot
flWu SN, odbiornik odbiera sygnały z satelity, który pierw
szy pojawił się nad horyzontem, ignorując sygnały dru
giego satelity. Wtedy jedynie operator może spowodować
Przełączenie aparatury na odbiór sygnałów z SN, którego
przelot stwarza korzystniejsze warunki geometryczne. Na
podstawie danych transmitowanych z SN można obliczyć
emerydę dla dowolnie zadanego punktu na Ziemi na wiele
rygodni naprzód.
. W opracowaniu podano praktyczne wzory oraz tablice
nrw, ,resy umożliwiające szybkie wyznaczenie warunków
P zelotu satelity nawigacyjnego z NNSS, szczególnie na
sz 5nιe.
Rozważania te poprzedzono przykładem deies racJ ɪ mformacji przesyłanej przez SN i obliczeniem
dm?· h°2yc^i W Przestrzeni na podstawie transmitowanych
2∙ Deszyfracja depeszy NNSS

Satelity nawigacyjne NNSS mają na pokładach bloki pa
mięci, do których na okres około 12 godzin wprowadza się
Przewidywane ' elementy orbity keplerowskiej, tak zwane

parametry orbity oraz informacje o czasie. Dane te —
niezbędne do odtworzenia położenia SN w układzie geoCentrycznym — są transmitowane w dwuminutowych in
terwałach czasu na obu częstotliwościach nośnych (150 MHz
i 400 MHz) bez zakłócania pomiarów dopplenowskich. W
każdym 2-minutowym interwale czasu są przesyłane sy
gnały cyfrowe zawierające 6103 bity binarne, które
tworzą 156 słów 39-bitowych i ostatnie, 157 słowo 19-bitowe. Słowa te tworzą 25 grup po 6 słów 39-bitowych
(25 wierszy). Ostatnia grupa zawiera 7 słów. Jedna grupa
6 słów jest transmitowana w ciągu 4’600908. Interwał ten
lub jego wielokrotność jest wykorzystywany w metodzie
Short Doppler. Słowa z numerami 1, 2, 3 zawierają infor
macje o czasie, przy czym między transmisją słowa 2 i 3
znajduje się tak zwany znacznik czasu podany z możliwie
najwyższą dokładnością, rzędu kilku mikrosekund. Znacz
nik czasu jest odniesiony do każdej parzystej minuty TU
i jest momentem początkowym, od którego są prowadzo
ne zliczenia dopplerowskie. Z pozostałych 154 słów jedynie
grupa 25 słów (nr nr 8, 14, 20, ... 152) jest wykorzystywana
w praktyce nawigacyjnej i geodezyjnej. Treści informacji
zawartej w pozostałych słowach nie ujawniono, ma ona
przeznaczenie militarne i nie jest deszyfrowana przez od
biorniki cywilne [1, 2].
Interesujące nas słowa (z numerami 8, 14....... 152) w
kodzie dziesiętnym są liczbami dziewięciocyfrowymi. Pierw
sze 8 słów (z nr nr 8, 14, 20, 26» 32, 38, 44, 50) zawiera infor
macje o tak zwanych parametrach orbity. Treść jednego
słowa jest odniesiona do jednego momentu TU wyrażone
go w minutach parzystych. Podczas każdej transmisji
mamy podane parametry efemerydalne z 14-minutowego
interwału czasu (co 2 minuty), co umożliwia ich interpo
lację dla zadanych momentów pośrednich, co ma miejsce
na przykład w programach Short Doppler. Każde słowo
efemerydalne podaje liczbę dwuminutowych interwałów
czasu, jakie upłynęły od ostatniej pełnej lub pół godziny
czasu TU. Znając czas TU z dokładnością kilku a nawet
kilkunastu minut, opierając się na przytoczonej danej,
przyporządkowuje się moment czasu początkowi danej
transmisji oraz momenty, do których są odniesione war
tości poszczególnych słów efemerydalnych. Ponadto w każ
dym słowie efemerydalnym podaje się aktualną poprawkę
w anomalii mimośrodowej ΔΕ, półosi dużej Δα oraz część
informacji o składowej normalnej do orbity keplerow
skiej
Deszyfracja słów efemerydalnych jest dość złożona.
Pierwsza cyfra słowa efemerydalnego zawiera informację
o pierwszej cyfrze informacji czasowej nt, informację
o znaku poprawki ΔΕ i Aa. Deszyfrację pierwszej cyfry
słowa efemerydalnego n podaje tablica 1 (pierwsze 4 ko211

Tablica 1
n

0
1
2
3
4
5
6
7

nt

Znak ΔΕ

Znak Ja

nk

0
0
0
0
1
1
1
1

+
+
—
—
+
+

+
—
+
—
+
—
+

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

—

—0
—4
—3
—2
—1
+0
+1
+2
+3
+4

Iumny). Dopisując bez zmian drugą cyfrę słowa efemerydalnego nt otrzymujemy liczbę dwuminutowych interwa
łów czasu, jakie upłynęły od pełnej godziny (pół godziny)
TU. Trzy kolejne cyfry podają poprawkę ΔΕ w jednost
kach OoOOOl. Cyfry na pozycji 6, 7, 8 słowa efemerydalnego podają wartość bezwzględną poprawki Δα w jednost
kach 0,01 km. Końcowa (dziewiąta) cyfra_ słowa efemerydałnego zawiera informację o składowej z. Aby ją wła
ściwie rozszyfrować, należy znać dokładnie czas, do któ
rego odnosi się dane słowo efemerydalne. Pierwsza cyfra
wielkości z jest określana na podstawie wartości 9 cyfry
słowa efemerydalnego τ⅛ odniesionego do momentu TU
wyrażonego w minutach — podzielnego przez 4. Jej de
szyfrację podają dwie ostatnie kolumny tablicy 1. Druga
cyfra składowej z jest brana bez zmiany, jako dziewiąta
cyfra następnego słowa efemerydalnego. Jest ona dopisy
wana do wartości ≡p wziętej z tablicy 1. Zatem wartość
składowej ź jest podawana co 4 minuty. Składa się ona
z dwu cyfr oraz znaku i wyraża ź w jednostkach 0,01 km.
Przy każdej kolejnej 2-minutowej transmisja wartości
poszczególnych słów efemerydalnych przesuwają się
o 1 wiersz w dół. Przykładowo, słowo nr 44 wchodzi na
słowo nr 50, zaś słowo nr 50 z poprzedniej transmisji wy
latuje. Na miejsce słowa nr 8 z poprzedniej transmisji jest
wprowadzona nowa wartość. Parametry odnoszące się do
danej 2-minutowej transmisji są zakodowane w słowie
nr 26 (niech moment ten oznacza t). Zatem informacje za
warte w słowie nr 8 odnoszą się do momentu t —6m
i odpowiednio
14 → t — 4m, 20 → t — 2m, 32 ∙÷ t + 2m,
38 → t + 4m, 44 → t + 6m, 50 → t + 8m.
Począwszy od nr 56 słowa zawierają aktualne elementy
orbity keplerowskiej, wartośai te ulegają zmianie średnio
co 12 godzin. Znaczenie poszczególnych słów przedstawia
się następująco:
— słowo nr 56 zawiera wartość interwału czasu, jaki
upłynął od północy GMT do momentu pierwszego przej
ścia satelity przez punkt perigeum po ostatnim wprowa
dzeniu danych do bloku pamięci SN (tp);
— słowo nr 62 zawiera wartość ruchu średniego n;
— słowo nr 68 zawiera wartość argumentu perigeum ω
w momencie tB;
— słowo nr 74 zawiera
wartość bezwzględną zmiany
o
argumentu perigeum Icol;
— słowo nr 80 zawiera wartość mimośrodu orbity e;
— słowo nr 86 zawiera wartość półosi dużej a;
— słowo nr 92 zawiera wartość długości węzła Ω w mo- ■
mencie tp;
o
— słowo nr 98 zawiera wartość zmiany długości węzła Ω,
— słowo nr 104 zawiera wartość cosinusa nachylenia
orbity cos i;
— słowo nr 110 zawiera wartość czasu gwiazdowego
Greenwich S w momencie tP;
— słowo nr 116 zawiera wartość numeru satelity nawi
gacyjnego N;
— słowo nr 122 zawiera wartość tw momentu wprowa
dzenia danych do bloku pamięci SN oraz numeru bieżącej
doby liczonej od początku danego roku;
— słowo nr 128 zawiera wartość sinusa nachylenia orbi
ty sin i;
— słowo nr 134 zawiera wartość ∆f — odchyłki od y
400 MHz w częstotliwości emitowanej przez nadajnik SN.
Wartość ta jest wyrażana w jednostkach 80 · 10—β;
— słowa z numerami 140, 146, 152 zwykle zawierają
zera.
Pierwsza cyfra dziesiętna słowa nr 56 ma zawsze war
tość 0 lub 4 i jest deszyfrowana jako +0, lub +Iw wy
padku 4.
Pierwsza cyfra słów z numerami 62, 68, ... 134 ma war
tość 8 lub 9, podaje ona znak danej wielkości, przy czym
8 przyporządkowana jest znakowi plus (+), zaś 9 znakowi
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minus (—). Zaś ostatnia dziewiąta cyfra słów 62, 63, ... 134
jest zawsze zerem i może być opuszczona.
Elementy orbity, określone przez parametry stałe zawar
te w słowach nr 56, ..., 128, ekstrapolują orbitę określonego
SN. Na skutek działania ¡różnych sił zakłócających (perturbujących) ruch SN, wywołanych głównie przez pole
grawitacyjne Ziemi i opór górnej atmosfery, elementy jego
orbity ulegają zmianie. Wpływ części perturbacji, którą
można przewidzieć, jest podany w parametrach efemerydalnych.
Na przykładzie wydruku z odbiornika nawigacyjnego de
peszy transmitowanej z SN-18 w tablicy 2 przedstawiono
jej szczegółową deszyfrację.
3. Położenie SN w przestrzeni

Na podstawie danych zawartych w tablicy 2 obliczamy
współrzędne geocentryczne grynickie SN-18. Przedstawiony
przykład liczbowy odnosi .się do momentu t = 13h00 TU
w dniu 17 XII 1975 r. Korzystając ze wzorów problemu
prostego ruchu keplerowskiego, obliczamy wartość ano
malii średniej M
M = n(t-tp) = n(780m — 446m0124) = 44o61514
(1)
Biorąc pod uwagę daną wartość M w rozwiązaniu równa
nia Keplera E0 = M + e sin E0 (metodą kolejnych przybli
żeń lub metodą Newtona), otrzymujemy wartość anomalii
mimośrodowej E0 = 44091811. Biorąc z tablicy 2 poprawkę
∆E — 0o0051 i dodając do E0, otrzymujemy
E = E0 + ΔE = 44092321
(2)
Wartość półosi dużej wynosi
o = α0 + / a — 7463,78 km
(3)
Z kolei obliczamy promień wodzący r według wzoru
r = ɑ(l-ecosE) = 7424,2024 km
(4)
W praktyce oblicza się najpierw współrzędne orbitalne SN
(początek układu znajduje się w środku Ziemi, oś x jest
skierowana do chwilowego perigeum, oś y leży w pła
szczyźnie orbity i jest skierowana w kierunku ruchu SN,
oś z — jako normalna do płaszczyzny orbity — uzupełnia
układ do prawoskrętnego). Obliczenia wykonujemy za po
mocą wzorów
x = a(cosE- e) = 5228,862 km
,______
„
(5)
y = ayl-e2 sinE = 5270,464 km
Tablic* 2
Deszyfracja
Nr
słowa

8
14
20
26
32
38
44
50

56
62
68
74
80
86
92
98
104
110
116
122

128
134

parametry efemerydalne

Wydruk

42 018 269 0
43 033 250 5
44 046 224 4
00 051 193 5
01 062 158 8
02 065 121 6
03 065 085 1
04 061 051 6

12
13
14
0
1
2
3
4

t

AE

Ja
w [km]

(12h54m)
(12 56 )
(22 58 )
(13 00 )
(13 02 )
(13 04 )
(13 06 )
(13 08 )

+ 0’0018
+ 0 0033
+ 0 0046
+ 0,0051
4-0 0062
4-0 0065
4-0 0065
4-0 0061

+ 2,69
+ 2,50
+ 2,24
+ 1,93
+ 1,58
+ 1,21
+ 0,85
+0,51

S
w [km]

+0,04
+0,08

+ 0,11
+ 0,14

Elementy orbity (stała część depeszy)
0 44601240
tp = 446m0124 = 7b26m0124 TU
8 36723620
n = 3o3672362 min -1
(I)
8 34701100
ω = 347o0110
8 00200780 ∣⅛ = 000020078 min -1
(2)
= 0,007489
8 00074890
8 07461850
ɑ = 7461,85 km
8 27602540
« = 276o0254
8 00000040
∩ = 0o0000004 min - 1
8 00003280 cos = 0,000328
8 19680970
.S = 196o8097
8 03018000
N = 3018 numer SN
8 18803510
Iw = 188 ×2m = 376m = 6bl6mTU w 351 dniu 1975 r., to
jest 17<⅛, XII 1975 r.
8 10000000 sin = 1,000000
8 08175000 J∕β = 80,8175 -10-6 • 400 MHz = 32,327 kHz

Uwaga:
1) w transmisji SN podaje się jedynie część ułamkową ruchu średniego.
Wartość tę należy zawsze poprzedzić cyfrą 3 oznaczającą stopnie;
2) dla SN TRANSIT prędkość zmiany argumentu perigeum (linii absyd) ma
90°).
zawsze wartość ujemną (ω < 0, gdyż
W deszyfracji podano nominalne dokładności i jednostki, w jakich wyraźają się transmitowane wielkości. W artości ω, Ω, S są odniesione do momentu tp.

z = 0,08 km — jako parametr efemerydy wzięty z tab
licy 2Kontrola r = (x2 +y2+zi)'12 = 7424,202 km— zgodne z (4).
Z układu prostokątnego orbitalnego na układ prostokątny
równikowy (równonocny) lub grynicki przechodzimy za po
mocą wersorów P, Q, R [4], które są funkcjami następu
jących elementów orbity: Ω,. i, ω. Ponieważ w praktyce
wykorzystania SN interesuje nas transformacja bezpośred
nio na układ grynicki, więc w miejsce kąta Ω podstawiamy
wartość kąta Q-S-=Z Na zadany moment t otrzymu
jemy
Q-S = P(tp)-S(ip) + (P-Ś)(i —ip) = —4o50967
ω = cu (ip) — ∣co] (t — ip) = 346° 34042
(6}
Wartości wielkości Ω(tp), ω(tp), Ω, |co[ oraz sin i, cos i bierzemy z ¡tablicy 2. S = 0o250684476 min-1 jest wartością
średniej prędkości ruchu obrotowego Ziemi.
Składowe wersorów P, Q, R obliczamy według wzorów
Pχ = cos ω cos (Ω — S) — sin ωsin(Q— S) cos i = 0,9687015
Py ~ cos ω sin (Ω — S) — sin co cos (Ω — S) cos i ——0,0764807
Pz = sin co sin i = —0,2361527
Qx = —sin co cos (Ω — S) — cos. co sin (Ω — S) cos i =
= 0,2354466
(7)
Qv = —sin ω sin (Ω — S) + cos co cos (Ω — S) cos i =
= —0,0182503
Qz = cos co sin i = 0,9717159
⅛ = sin (Ω-S) sin i = —0,0786274
Ry = —cos (Q-S) sin i = 0,9969041
Rz = cos i = 0,0003280
Kontrola: |P| = 1, ∣ζ>∣ = 1, ∣R∣ = 1, P Q = PR = QR = 0.
Na podstawie (5) i (7) otrzymujemy szukane prostokątne
współrzędne grynickie SN ze wzorów
x = xPx-pyQx-]-zRx = 6306,113 km
y = ïPp+ÿÇy-l-zlïj, = — 496,174 km
(8)
z = xPz -PyQz + Z.R- = 3886,584 km
Niech τ oznacza
geocentryczny promień wodzący SN,
λ i φ — jego długość i szerokość geocentryczną — współ
rzędne punktu Podsatelitamego, wówczas, biorąc pod uwaS⅛ poniższe wzory
X = rcosφcosλ
y = rcosφsinλ
(9)
z = rsinφ

i wartości (8), otrzymujemy r = 7424,202 km, λ = —4o4988,
V = 31o5674.
Znając położenie SN w układzie prostokątnym geocentrycznym oraz położenie obserwatora w tym układzie lub w
układzie geodezyjnym — na danej elipsoidzie odniesienia,
oblicza się współrzędne horyzontalne satelity. Chodzi zwła
szcza o wysokość horyzontalną h. Parametr ten jest po
trzebny przy obliczaniu poprawki ze względu na refrakcję
troposfery czną.

W tablicy 3 zestawiono transmitowane elementy orbity
SN z numerami 13, 14, 12, 19, 20. Elementy SN-18 znaj
dują się w tablicy 2. Przytoczone dane odnoszą się do
SN pracujących w grudniu 1975 roku. W tablicy 4 zesta
wiono transmitowane elementy orbity SN: 20, 14, 13, 12,
19, obserwowanych w styczniu 1976 roku.
o
e
W tablicach 3 i 4 parametry: n, ∣ω∣, Ω wyrażono w jed,
,
stopień
aostkach prędkości kątowej 1 ---------- , półoś dużą a w
minutę
[km], zaś pozostałe parametry i elementy orbity — jak
zaznaczono w tablicach. W drugiej części tablicy 4 przed
stawiono elementy <wc, Ωc, obliczone według wzorów
<oc = ω + (n- ∣ω∣)dt
Ωc = Q + Ω∆t
(10)

Sc= S + S∆t

prognozowaniu warunków przelotu poszczególni ch
“N w zadanym miejscu na kuli ziemskiej istotne znacze
nie ma dokładność, z jaką można ekstrapolować zmienial⅛ee eię elementy orbity w dłuższym przedziale czasu.

(11)

różni się bardzo mało od odpowiednich wartości S w tabli
cy 4, co wynika z uproszczonej postaci wzoru (11).
Ponieważ orbity SN systemu TRANSIT są prawie koło
we i polarne (e ≈ 0, i ≈ 90°), przyjmujemy przy obliczaniu
efemeryd e = 0, i = 90° (orbita jest kołowa i biegunowa).
Zakładamy ponadto, że Ziemia jest kulą o średnim pro
mieniu R — 6365 km. Te założenia upraszczające umożli
wiają uzyskanie wystarczającej dokładności przy oblicza
niu efemeryd i znacznie ułatwiają obliczenia.
Na podstawie transmitowanych elementów orbity obli
czamy wpierw długość węzła wstępnego żw> to jest długość
geograficzną punktu na równiku, w którym SN przechodzi
Tablica 3

Satelita

13

14

12

19

20

Data

11 XII

14 XII

17 XII

17 XII

17 XII

566m9556
3,3663232
*1699
177
0,0019914
0,001551
7463,19
*2207
314
—0,0000248
0,006553
*1714
224
0,999979

676m8215
3,3728142
*5254
178
0,0019973
0,004795
7453,62
*4641
326
—0,0000509
0,013098
*7561
248
0,999914

235m5248
3,3815153
*8926
264
0,0020265
0,000792
7440,83
*9891
22
+ 0,0000139
—0,003900
*0438
144
0,999992

317∞1386
3,3655759
*4456
85
0,0019373
0,018974
7464,30
*5600
251
+ 0,0000091
—0,002004
*5031
164
0,999998

,p
n

ω

∣ω∣

e

k Pozycja prognozowana satelitów NNSS

O

o

na podstawie danych wyjściowych (ω, Q, n, ∣ω∣, Q) wzię
tych z tablicy 3. Obliczenia wykonano na odpowiednie mo
menty tp poszczególnych SN — dane w tablicy 4. Zatem
di = tp4 — tp3 jest interwałem czasu, jaki upłynął między
momentem przejścia SN przez perigeum podanym w tabli
cy 3 i takim samym momentem podanym w tablicy 4. W
tablicy 4 podano również różnice ω—ωc, Ω — Qc pomiędzy
elementami ω, Q wziętymi z tablicy 4 a obliczonymi na
ich epokę wielkościami ωc, Qc.
Porównując elementy orbity poszczególnych SN z tabli
cy 3 i po 5÷6 tygodniach (tabl. 4) widzimy, że na dokład
ność obliczenia pozycji prognozowanej, czyli efemerydy,
istotny wpływ ma jedynie różnica ω — ωc, która w danym
wypadku jest mniejsza od Io. Pozostałe elementy są stałe
lub zmieniają się w niewielkim zakresie. Czas gwiazdowy
Sc, obliczony ze wzoru

a
Ω
Ω
eos i
S
sin i

124 7“ 7382 :
3,4104949 !
*2318
177
0,0020342
0*16857
7398,62
*5799
121
0,0000125
—0,002609 I
*7900
37
0,999997

Tablica 4

⅛
n
ω
Iω I
e
α

Ω
Ω

CO8 i

S

sin i

dt
⅝
ωc
pc~ωc

ω~Oc

Satelita

20

14

13

12

19

Data

23 I

23 I

23 I

26 I

26 I

324m8824
3,4104472
*8025
74
0,0019823
0,017976
7398,68
*1482
122
0,0000094
—0,002680
*9136
202
0,999997

455m0781
3,7727977
*6887
72
0,0019707
0,006090
7453,64
*2304
323
—0,0000512
0,013027
*5516
235
0,999915

510m9192
3,3663090
*3499
94
0,0019726
0,003260
7463,22
*7278
312
—0,0000244
0,006487
*5501
249
0,999978

651∞3506
3,3814999
*0120
129
0,0020026
0,002766
7440,85
*8840
23
—0,0000173
0,003890
*7111
287
0,999992

1012≡9570
3,3656753
*3382
332
0,0020171
0,017247
7464,16
*0197
252
0,0000620
—0,001942
*3601
18
0,999998

36d517∏∏442
*9132
202
*5001
74
0*3024
*2343
122
—0*862

42dl218∞2566
*5512
235
*0514
72
0*6373
*3236
323
—0*933

39dl383∞9636
*5498
249
*1565
94
0*1934
*7936
312
—0*6508

40d415∞8258
*7107
287
*7261
128
0*2859
*7955
23
0*885

40d695∞8184
*3598
18
*5101
331
0*8277
*0905
252
—0*708

-- .

I

J

21J

z półkuli południowej na północną, oraz moment przej
ęcia przez ten punkt tw
tw = (tp) - S(tp) + (fi- Ś) (iw - tp)
(12)
SN o orbicie kołowej porusza się z jednostajną prędkością
kątową n, długość jego w orbicie u w momencie t oblicza
my ze wzoru
u(i) = ω(tp) + (n-∣ft>∣)(t-tp)
(13)
Szukaną długością węzła Aw niech będzie jego długość przy
pierwszym przejściu SN przez równik z południa na pół
noc po podanym w depeszy momencie tP, wówczas
u(tw) = 360°, co po podstawieniu do (13) daje

(14)

Okres obiegu SN wokół Ziemi (oznaczmy go literą T)
wyraża wzór
360°
(15)
T =----- 7n-∣ω∣
Nosi on nazwę okresu smoczego (nodal period). Po jed
nym obiegu długość węzła wstępnego zmieni się o JAw,
przy czym
JAw = (A-S)T
(16)

czyli po k obiegach będziemy mieli
-Λ⅛+fcJA w
*
A
⅛=⅛+fcτ

gdzie:
Aw, tw — wyjściowa wartość długości węzła wstępnego
i moment przejścia SN przez ten punkt, obli
czone ze wzorów (12) i (14).
Na podstawie danych wartości parametrów Aw, tw obli
czamy współrzędne sferyczne punktów podsatelitamych
(ich długość i szerokość geocentryczną) w dowolnym mo
mencie t. Długość obliczamy ze wzoru
A(«) = Aw + (fi-S)(i-tw)
(18)
Przyjmujemy, że długość geograficzną obliczamy dodat
nio od południka Greenwich na wschód (0° ≤ Ae ≤ 180°),
a ujemnie od południka Greenwich na zachód (—180° ≤
≤ Aw ≤ 0°). Zatem dla SN po przejściu przez biegun pół
nocny z półkuli wschodniej na zachodnią odejmujemy 180°
od wartości obliczonej ze wzoru (18) i odwrotnie — przy
przejściu przez biegun z półkuli zachodniej na wschodnią
do danej wartości A SN dodajemy 180°.
Z kolei przy obliczaniu szerokości φ mamy 3 następu
jące wypadki:
a) φ = u, SN porusza się od równika do bieguna pół
nocnego
0° ≤ u ≤ 90°
(19)
b) φ = 180° — u, SN porusza się od bieguna północnego
do południowego
dla 90o ≤ u ≤ 270°
(20)
c) φ = —360° + u, SN porusza się od bieguna południo
wego do równika
I
dla 270o ≤ u ≤ 360°
(21)

gdzie:

u = (n — ∣ω∣)(i- tw)

(22)

(24)
b) ⅛ =

n —∣ω∣
Długość punktu POdsatelitarnego w momencie kulminacji
SN wyraża wzór
(25)
⅛ = ⅛ ÷ (^ - S) (tk ~~ tw)
Gdy Ar > A0, SN porusza się po wschodniej stronie nieba.
Gdy Ak = A0, SN przechodzi przez zenit.
Gdy Ak < A0, SN porusza się po zachodniej stronie nieba.
Na podstawie wzorów (18) i (24) możemy obliczyć rów
nież, jaka powinna być długość węzła wstępnego dla
NSSZ przechodzącego przez zenit. Ma być spełniony wa
runek
A0= Aw + (fi-S)(⅛-ιw)
(26)

Odpowiednio dla wypadków a oraz b otrzymujemy

a) Â“= A0-(fi-Ś)~-77
(27)
n-∣ω∣
o « 180° —®0
b) A» = A0 - (fi - S)
....... /?- ± 180°
(28)
n-∣ω∣
Znak (—) odnosi się do wypadku, w którym A0 > 0° (obser
wator jest na półkuli wschodniej), zaś znak (+) dotyczy
sytuacji, gdy A0< 0° (obserwator znajduje się na półkuli
zachodniej).
Z kolei obliczamy maksymalny interwał czasu przeby
wania SN nad horyzontem, co ma miejsce wówczas, kiedy
dany satelita przechodzi przez zenit (kulminuje w zenicie).

Rys. i

Niech z oznacza odległość zenitalną satelity, a kąt geocentryczny między kierunkiem do zenitu a kierunkiem do
SN wynosi γ (rys. 1). Z rysunku 1 wynika zależność

sinz
sin (z — γ)
Rozwiązując równanie ze względu na z, otrzymujemy
siny
tgz =---------- —
(30)
cos y-----a
gdzie:
R — średni promień Ziemi,
a — odległość SN od środka Ziemi.
Dla SN znajdującego się w horyzoncie (z = 90°), zgodnie
z (29) mamy

Niech współrzędne obserwatora (współrzędne punktu, dla
którego chcemy obliczyć efemerydę) wynoszą A0, φ0- Naj
pierw obliczamy moment kulminacji t⅛. Dla SN o orbi
cosyA = —
(31)
tach biegunowych w momencie kulminacji SN znajduje
a
się w przybliżeniu na równoleżniku obserwatora. Dla obser
watora znajdującego się na półkuli północnej mogą za 9 Przykładowo, przyjmując R = 6365 km, α = 7440 km —
wartość półosi dużej dla SN-12, która jest w przybliżeniu
istnieć 2 wypadki, to jest wypadek a — słuszny wzór (19)
■równa wartości średniej półosi dużej SN rozpatrywanych
lub wypadek to — słuszny wzór (20).
w tablicach 2 i 3, otrzymujemy
Długość satelity w orbicie w wypadku kulminacji wy
γh = 31018
(32)
nosi
Jeżeli SN kulminuje w zenicie, wówczas maksymalny in
a) u = φβ
terwał czasu Jtmax przebywania danego SN nad horyzon
(23)
tem wynosi w przybliżeniu
b) u = 180° - φ0
*
2y
¿«max = —(33)
Znając u, obliczamy moment kulminacji tk, wstawiając (23)
n-∣ω∣
do (22)
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gdyż Ju = 2 Vh i zgodnie z (22) mamy daną zależność. Dla
danych SN-12 otrzymujemy Jtmax — 18m45. ’
Interwał czasu upływający między wschodem danego
SN a jego przejściem przez zenit wynosi — Jtmax.

Podane wyżej wartości γk oraz Jt, obliczone dla SN-12,
i wynikające wnioski są również słuszne dla pozostałych
SN z systemu TRANSIT, gdyż wartości takich elementów
orbit, jak: a, e, i, n są bardzo do siebie zbliżone.
Interwał czasu dogodny do pomiarów dopplerowskich
jest mniejszy od maksymalnego czasu przebywania SN
nad horyzontem, gdyż przy opracowaniu obserwacji typu
Integrated Doppler nie stosuje się pomiarów okołohoryzontalnych i okołozenitalnych. Maksymalna liczba pomiarów
typu Integrated Doppler — wykonana podczas jednego
przelotu SN w dwuminutowych interwałach czasu zliczeń —
nie przekracza liczby 8÷9.
Z kolei omówimy warunki widzialności SN, zależnie od
szerokości geograficznej obserwatora. Zgodnie z (16), w
czasie 1 obiegu SN jego orbita przesunie się w płaszczy
źnie równika na zachód. Przykładowo dla SN-12 otrzymu
jemy
JAw=-26o70
(34)
Biorąc to pod uwagę oraz wartość (32), widzimy, że dla
obszarów okołorównikowych jedynie podczas 2÷3 kolej
nych przelotów dany SN przelatuje nad horyzontem wy
branego punktu — raz przy przejściu przez równik z pół
kuli południowej na północną (orbita wstępna) i powtórnie
pół doby później przy przejściu z półkuli północnej na po
łudniową (orbita zstępna). W obszarach Okolobiegunowych
podczas każdego okrążenia SN znajdzie się nad horyzon
tem. Liczba przelotów SN na dobę, przydatna w pracach
geodezyjnych i nawigacji, zwiększa się z szerokością geo
graficzną obserwatora od 4÷6 w obszarach okołorówniko
wych do 12÷14 w obszarach Okolobiegunowych.
Dla obserwatora znajdującego się na danej szerokości
fPo SN znajdzie się nad horyzontem tylko wówczas, kiedy
długość węzła wstępnego λw znajdzie się się w otoczeniu
wartości AJ,, Aj, (patrz wzory (27) i (28). Różnica ta nie
może być większa od wartości ∆λm wynikającej ze wzoru
s⅛T⅜
sinJ λm
(35)
cosφ0
Wzór ten wynika z trójkąta sferycznego OPS (rys. 2). W
granicznym wypadku dla określonego SN kulminującego
w horyzoncie mamy γ — γn, ∆λ = ∆λm. Kąt wewnętrzny
Przy Wierzchcrfku S jest kątem prostym.
W tablicy 5 podano wartości ∆λm obliczone według (35)
1PO przyjęciu wartości (32). Ze wzoru (35) wynika również,
Tiblica 5
V0

JΛm

Ve

JΛm

0°
10°
20°
30°
40°

31o2
3107
3304
3607
42o5

50°
55°
58°
58o5
58082

53o7
6405
7707
82o0
90o0

że dla JAm = 90° mamy y⅛ = 90o — φ0, więc dla punktów
znajdujących się na szerokościach spełniających warunek
⅛o∣>9O°- γh
(36)
SN przy każdym przelocie znajdzie się nad horyzontem
^kreślonego obserwatora.
Z trójkąta OPS wynika również zależność

t<,m⅛ - tgy°
sψ*
cosJAfc

(37)

Sdzie:
k k
JAfc = Afc-A0;
9,s> Afc — szerokość i długość geograficzna punktu podsate
litarnego w momencie kulminacji danego SN.
Jeżeli uwzględnimy wpływ ruchu obrotowego Ziemi,
Wwczas wzór na szerokość geograficzną punktu podsateɪɪtamego ma postać

⅛γ * x
<? * *
ko
£

Dla SN kulminujących dość wysoko nad horyzontem
(cos JAk ≈1), zgodnie z (37) lub (38), spełniona jest przy
bliżona zależność
φs ę>0
(39)
Dla SN TRANSIT w momencie jego kulminacji szero
kość geograficzna punktu podsatelitarnego jest w przybli
żeniu równa szerokości obserwatora.
Przykładowo, dla φ0 = 520 i JAfc = 20o SN kulminuje w
odległości zenitalnej z ≈ 60°, zgodnie z (37) φs = 53o71 lub
zgodnie z (38) φs = 54024. Różnicę φs — φ0≈2o24 SN po
konuje w ciągu 40s. Różnica ta będzie mniejsza dla SN
kulminujących wyżej nad horyzontem i większa przy niż
szych przelotach. Przy obliczeniach związanych z progno
zowaniem efemerydy polarnego SN przyjmujemy φs = φn
patrz wzory (23), (24). (27).
Weźmy dla przykładu współrzędne punktu P na terenie
Polski (A = 20o, φ = 52o). Dla SN-12, zgodnie z (35), otrzy
mujemy ∆λm = 57o24, więc na podstawie (27), (28) otrzy
mujemy
A® = 33086; λbw=- 150o50
(40)
Interwały czasu upływające między przejściem określonego
SN przez równik a kulminacją, zgodnie z (24), wynoszą
⅛- tw = 15m4 ; tg - tw = 37m9
(41)
Znając moment przejścia SN przez węzeł tw> na podstawie
(41) obliczamy moment kulminacji. SN będzie przelatywał
nad horyzontem punktu P, jeśli będą spełnione następu
jące warunki długości węzła wstępnego:
a) — 3304 ≤ Aw ≤ 810l SN porusza się w kierunku SN
(42)
b) 152o2E ≤ Aw ≤ 266o7E SN porusza się w kierunku NS
Biorąc wartość (34) oraz (42), widzimy, że nad horyzon
tem punktu P określony SN przelatuje w ciągu doby
4÷5 razy na orbicie wstępnej i podobnie na odcinku orbity
zstępnej. Znając moment kulminacji tk oraz Aw, na pod
stawie (18) obliczamy długość punktu podsatelitarnego w
momencie kulminacji Ak oraz (patrz rys. 2)
sinyt = cos φ0 sin JAfc
(43)
Znając kąt geocentryczny γk, ze wzoru (30) obliczamy od
ległość zenitalną SN w momencie kulminacji. W momen
cie wschodu lub zachodu SN γ = γh, więc ze wzoru cosinusowego dla trójkąta sferycznego OSkS1 (rys. 2) mamy
COS Vl

cosS1St =---- —
(44)
cosyt
Ponieważ S1Sk = (n— Icol) Jt, więc interwał czasu upły
wający pomiędzy wschodem a kulminacją lub kulminacją
a zachodem SN wyraża wzór
S1St
Jt =
(45)
n-∣ω∣
Wzory (44) i (45) są przybliżone, gdyż wyprowadzono je
z założeniem, że JAk = JAwsch = JAzach, kąt JA nie zmienia
się podczas przelotu SN nad horyzontem i jest równy jego
wartości w momencie kulminacji, czyli wartości średniej
w czasie przelotu SN nad horyzontem.
Na podstawie przedstawionych wzorów można obliczyć
efemerydę SN dla dowolnego punktu na kuli ziemskiej w
ciągu doby. W następnej dobie warunki przelotu nad ho
ryzontem określonego punktu w przybliżeniu powtarzają
się po 12÷13 obiegach SN wokół Ziemi,-więc do odpowied
nich wartości wyjściowych Atu, tw, przy których SN poja
wia się nad horyzontem punktu, dodajemy wartości 12 JAu,,
12 T lub 13 JAw, 13 T.
Z omówionych wzorów można ułożyć programy oblicze
niowe efemeryd SN na elektroniczną maszynę cyfrową. W
pracy [3] opublikowano program w języku Fortran obli
czania efemeryd SN na szerokościach średnich i obszarach
okołorównikowych, pomijając obszary polarne.
Tablica «

Nr SN

•w [TU]

I2
13
14
18
19
20

263m6673
* u4708
46
100m5864
449m8698
398m7628
1301∞3601

—128° 1092
—142o5255
—144o1625
÷7802483
÷66o5957
⅛70o3483

T

zlZtp

106u*5270
107∞0049
106m7990
106m9764
107∞0269
105m6195

—26o703
—26β827
—26“ 7 78
—260817
—26c829
—260476
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Dane potrzebne do prognozowania efemeryd SN TRANSIT
są również rozsyłane przez Defense Mapping Agency,
Hydrographic Center, Washington, DC 20390 {3]. Są to
wielkości 2w, tw, ∆2w, T. W tablicy 6 podaje się te same
parametry obliczone dla 6 SN na dzień 17 XII 1975 r.
Obliczono je na podstawie elementów orbity -podanych w
tablicy 3 oraz SN-18 z tablicy 2. Parametry i elementy
orbity podane w tablicach 2 i 3 zaczerpnięto z pomiarów
dopplerowskich SN TRANSIT, wykonanych przez Wyższą
Szkołę Morską w Gdyni.
5. Metoda graficzna prognozowania przelotów SN

Prognozowanie warunków przelotu SN nad określonym
punktem na kuli ziemskiej można znacznie przyspieszyć,
stosując metodę graficzną. Na mapie konturowej w od
wzorowaniu Mercatora naniesiono w punkcie P (2 = 20°,
φ = 520 — Polska centralna) siatkę równych wysokości
(almukantarów) dla następujących wysokości horyzontal
nych (0° — horyzont, 7o5, 30°, 60°) i azymutów (wertykałów) naniesionych w odstępach 30° w zakresie 0o÷360°
(rys. 3). Siatkę tę obliczono dla SN krążącego w odległości
a = 7440 km od środka Ziemi. Na kalce przeźroczystej na
niesiono w tym samym odwzorowaniu trasę kilku kolejnych
przelotów SN (na orbicie wstępnej i zstępnej). W takim
wypadku wystarczy znać jedynie wartości 2w, tw, T z jed
nego (dowolnego) przelotu w ciągu doby, aby określić wa
runki widoczności SN w dowolnym punkcie kuli ziemskiej.
Przykładowo, na rysunku 3 naniesiono 4 kolejne przeloty^
SN-12 (na orbicie wstępnej i zstępnej) widoczne nad ho-‘
ryzontem w Polsce w dniu 17 XII 1975 r. Wykres wykona
no na podstawie danych z tablic 3 i 6. Przypisując nr 1
orbicie, której początek określają parametry tw = 263m6673
(TU], 2w = —128o109, w punkcie P będą widoczne prze
loty 0, 1, 2, 3 (orbita zstępna) i 7, 8, 9, 10 (gałąź wstępna
orbity zaznaczona na rysunku 3 kropkami co 2m).
W celu szybkiego określenia momentu czasu, w którym
SN znajdzie się nad określonym punktem kuli ziemskiej
(dla określenia momentu kulminacji t⅛) opisano co 2m po
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łożenie SN, liczone od zera w węźle wstępnym. I tak na
przykład, przy przelocie nr 2 nad horyzontem punktu P
mamy ⅛ = tw + T + 38m f≈=i 6h48m2, zaś przy przelocie
nr 8 otrzymujemy i® = tw + 7T + 16m ≈ 17h5ra4. Podczas
przelotów nr 0, 1 SN porusza się po wschodniej stronie
nieba, zaś w czasie lotów nr 2, 3 — po stronie zachodniej.
W tych 4 wypadkach wschód SN następuje po stronie pół
nocnej horyzontu, a zachód — po stronie południowej.
Z kolei podczas przelotów nr 7, 8, 9, 10 wschód następuje
po stronie południowej, a zachód — po północnej stronie
horyzontu. Przeloty nr 7, 8 następują po stronie wschod
niej, zaś 9, 10 — po zachodniej stronie horyzontu.
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Metody wyznaczania rzeczywistego kształtu przestrzennych konstrukcji powłokowych
1. Wstęp

Zgodnie z terminologią obowiązującą w budownictwie,
powłoką (łupiną) nazywamy przekrycie krzywoliniowe o
konstrukcji sztywnej, pelnościennej odznaczającej się ma
łą grubością w porównaniu do pozostałych wymiarów oraz
brakiem naprężeń zginających.
W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój budownic
twa powłokowego. Za wprowadzeniem tego rodzaju budow
nictwa przemawiały zarówno względy ekonomiczne, jak i
estetyczne. Ponieważ w najbliższych latach spodziewany
jest dalszy rozwój konstrukcji powłokowych, równolegle na
stępuje także rozwój metod geodezyjnych stosowanych przy
obsłudze geodezyjnej i pomiarach inwentaryzacyjnych oraz
badaniach odkształceń tych budowli.
Najczęściej spotykane budowle powłokowe mają kształt
powierzchni drugiego stopnia. Ze względu na ułatwienia w
wykonawstwie, szczególne zastosowanie znalazły prostokreślne powierzchnie drugiego stopnia, to jest paraboloida
Hiperboliczna oraz jednopowłokowa hiperboloida obrotowa.
W ostatnim okresie coraz bardziej zyskują na znaczeniu
powłoki o kształcie powierzchni translacyjnych, to jest po
wstających w wyniku równoległego przesuwania linii two
rzącej (stałej lub zmiennej) po innej linii, zwanej linią
kierującą.
Podstawowymi trudnościami występującymi przy pomia
rach powłok są:
a) niedostępność powłok do bezpośredniego pomiaru (po
za nielicznymi wypadkami przekryć, dla których jest możli
wy pomiar górnej powierzchni, lub przekryć dostępnych
z rusztowań);
b) brak na powierzchni powłoki punktów mogących sta
nowić jednoznaczne punkty celu. Wprawdzie przy niektó
rych powłokach pozostawia się w deskowaniu specjalne
znaki (gwoździe), które w późniejszym okresie mogą sta
nowić punkty celowania, jednakże nie jest to metoda mo
żliwa do ogólnego stosowania zarówno ze względu na tech
nologię budowy, jak i estetykę.
W większości stosowanych metod pomiarów inwentary
zacyjnych powłok dąży się do uzyskania współrzędnych
Wybranych punktów powłoki. Jedynie w metodzie stycz
nych otaczających oraz przy wcięciach stożkowych danymi
Pozwalającymi na wyznaczenie kształtu badanego obiektu
s4 azymuty i kąty pionowe. Liczba punktów podlegających
Pomiarowi zależy od kształtu powłoki oraz jej rozmia
rów.
Na podstawie wyznaczonych współrzędnych punktów
ɪɑb azymutów i kątów pionowych celowych można okres,lc równanie rzeczywistego kształtu badanej powłoki, a tak
że wyznaczyć odchylenia zrealizowanych punktów powłoɔɪ od jej założonego w projekcie kształtu, czyli stwierdzić
występujące błędy wykonawstwa budowlanego. Ponadto, w
wypadku
wykonywania
pomiarów okresowych, można
wnioskować o wystąpieniu odkształceń powłoki.
Omówione w dalszej części opracowania metody pomiaru
Powłok mogą mieć także zastosowanie w pomiarach innych
budowli o podobnych cechach geometrycznych, jak na przy
kład sklepienia, kopuły itp.
Metody pomiarów inwentaryzacyjnych
2∙1∙ Metoda stycznych otaczających

Wśród wszystkich omówionych niżej metod pomiaru po
włok istotne miejsce zajmuje metoda stycznych otaczają
cych. Zaletą tej metody jest, iż nie są potrzebne punkty
celu na badanej powłoce, a jedynie obserwuje się kierunki
sJycznych do badanej powierzchni powłoki z wybranych
stanowisk obserwacyjnych.
Stanowiska obserwacyjne obiera się w taki sposób, aby
rnożliwiały one w sposób reprezentatywny badanie kształ
tu obiektu.

Na rysunku 1 przedstawiono przykładowo punkty obser
wacyjne i kierunki stycznych dla badania powłoki obiektu
o przekroju kołowym.
Podczas pomiaru mierzy się kąty między kierunkiem
boku osnowy i kierunkami stycznymi do powłoki, by umo
żliwić określenie azymutu stycznej do obiektu. Ponadto
mierzy się kąty pionowe do punktów styczności obra
nych przy celowaniu. Metoda ta nie jest uniwersalna i mo
że być stosowana w wypadku obiektów, dla których można

Rys. 1. Metoda stycznych otaczających

znaleźć stanowiska obserwacyjne zapewniające usytuowa
nie stycznych do powłoki w sposób umożliwiający bada
nie kształtu całej jej powierzchni. Omawianą metodę naj
częściej można stosować w pomiarach obiektów o kształ
cie powierzchni obrotowych i walcowych. Natomiast nie
nadaje się w zasadzie do pomiaru przekryć i dachów wi
szących, ze względu na niemożność doboru odpowiednich
stanowisk obserwacyjnych. Dokładność pomiarów wyko
nanych tą metodą ogranicza w głównym stopniu błąd ce
lowania, spowodowany lokalnymi nierównościami wyko
nawstwa powłoki oraz wpływami refrakcji bocznej.
Í.2. Wcięcia przestrzenne z użyciem teodolitu laserowego

Istota tej metody polega na tworzeniu przez plamkę
laserową sztucznego punktu celu na badanej powłoce. Za
pomocą teodolitu laserowego mierzy się kąty wcinające do
plamki laserowej na jednym stanowisku, natomiast odpo
wiednie kąty z drugiego stanowiska mierzy się równocześ
nie (na sygnał przekazany radiotelefonem) zwykłym teodo
litem (rys. 2). Jest także możliwe zastosowanie trzeciego
teodolitu i uzyskanie tym sposobem kontroli pomiaru. Jako
instrument laserowy można zastosować polski teodolit la
serowy TEO LAS KP-5 konstrukcji Katedry Geodezji i Fo
togrametrii Wojskowej Akademii Techmcznej lub teodolit
laserowy firmy Kem typu DKM-2 AL albo okular lase
rowy GLO-I lub GLO-2 do teodolitów firmy Wild. Zasięg
dobrego widzenia plamki laserowej tych instrumentów wy
nosi w dzień około 100 m, co powoduje, że w wypadku
budowli o większych wymiarach konieczne jest wykony
wanie pomiarów w godzinach nocnych.
Dokładność pomiarów wykonywanych tą metodą ogra
niczają wymiary plamki laserowej. Na przykład, w okula
rze laserowym GLO-I produkcji Wilda średnica plamki
dla celowej 100 m wynosi 5 mm, zaś dla celowej 300 m
ma 15 mm. Równocześnie dla dłuższych celowych wystę
puje rozmycie konturu plamki oraz drganie (wibracja), co
powiększa także błąd celu.
Metodę tę należy uznać za jedną z uniwersalnych metod
pomiaru powłok, gdyż nie są w niej narzucone żadne Ogra217

niczenia wynikające z kształtu powłoki, a równocześnie
umożliwia ona uzyskanie wysokich dokładności. Ze wzglę
du na duży nakład pracy obliczeniowej ęrzy wyznaczaniu
współrzędnych punktów tą metodą, konieczne jest wykony
wanie obliczeń na elektronicznej maszynie cyfrowej.
2.3. Zastosowanie dalmierza BRT 006 do pomiaru powłok

Cechą szczególną dalmierza BRT 006 produkcji zakładów
VFR Carl Zeiss w Jenie jest możność pomiaru odległości
i wysokości do punktów niedostępnych do bezpośredniego
pomiaru, jeśli tylko mają one wyraźny znak celu. Można
stosować celowanie do punktów powłoki, w których pozo
stały ślady po zdjętym deskowaniu lub po specjalnie pozo
stawionych w deskowaniu gwoździach. Zgodnie z wynikami
badań zawartymi w pracy [1], dokładność pomiaru wyso-

tomiast nie tworzyły żadnych regularnych siatek punktów
lub linii na badanej powierzchni.
Inną metodą przedstawiania geometrycznego kształtu po
włok jest metoda uporządkowanych zbiorów punktów. Jed
ną z odmian tej metody jest pomiar przekrojów badanej
powłoki płaszczyznami pionowymi. W omawianej niżej wer
sji metoda ta jest szczególnie przydatna do pomiaru powłok,
gdy jest możliwy wybór stanowiska obserwacyjnego pod
badaną powłoką. Ma to miejsce w wypadku przekryć w
kształcie walca lub paraboloidy hiperbolicznej, a także
w zastosowaniu do sklepień i kopuł. Konieczne jest, aby
na badanej powierzchni znajdowały się szczegóły umożli

Rys. 2. Wcięcie przestrzenne teodolitem laserowym

kości do wyraźnych szczegółów położonych do 15 m nad
stanowiskiem wynosi ± 10 mm, zas błąd pomiaru odległości wynosi —-— D. Dalszym poszerzeniem zakresu sto10000
sowania BRT 006 jest połączenie lasera z tym przyrządem.
WAT skonstruowaW Katedrze IGeodezji
----- i_.- -i Fotogrametrii
' _
.................
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no odpowiednią nasadkę laserową, noszącą oznaczenie KP-8,
przeznaczaną do połączenia z dalmierzem BRT 006. Na
podstawie doświadczeń wykonanych tym przyrządem stwier
dzono (por. [5]), że dokładność pomiaru odległości do celu
sygnalizowanego plamką laserową przy pomiarach wyko
nanych na powierzchni w nocy można przedstawić wzorem
mD = 0,147D

(1)

g Û1C.

mD — błąd pomierzonej odległości w [cm];
D — mierzona odległość w [m].
Jak wynika ze wzoru (1), przy długości celowej wyno
szącej 10 m błąd pomierzonej odległości wynosi około
± 1,5 cm, zaś przy odległości 40 m ma około ± 6 cm.
Przedstawione wyżej wyniki pomiarów doświadczalnych
świadczą o tym, iż ze względów dokładnościot&ych zakres
stosowania przyrządu BRT 006 do pomiaru powłok jest
ograniczony do pomiarów niższej dokładności. W pracach
badawczych stwierdzono, że występują trudności z koin
cydencją kolistego obrazu plamki laserowej przy długości
celowych ponad 40—50 m. Lepszą koincydencję uzyskuje
się dla obrazów celu w postaci kreski lub krzyża, oczy
wiście pod warunkiem, że stosowane pryzmaty nie dają
zbyt dużych strat światła.
Reasumując, należy stwierdzić, iż przyrząd BRT 006 mo
żna stosować jedynie do pomiaru powłok o niewielkich wy
miarach i to w wypadkach nie wymagających wysokiej
precyzji.

2.4. Pomiar wybranych przekrojów powierzchni powłoki

Przedstawione dotychczas metody pomiaru powłok miały
zastosowanie do pomiaru nieuporządkowanych zbiorów
punktów powłoki, to znaczy punktów przy których wybo
rze kierowano się jedynie zasadą, by ich rozmieszczenie
było reprezentatywne dla danej powierzchni. Punkty te na
218

Rys. 3. Trygonometryczna metoda jednostanowiskowa

wiające jednoznaczne oznaczenie przebiegu przekrojów (że
browanie lub ślady deskowań).
Dzięki zastosowaniu techniki laserowej, można wyko
rzystać tę metodę także do pomiaru powłok nie mających
na powierzchni charakterystycznych szczegółów. Podlega
jącą pomiarowi linię przekroju wyznacza wtedy płaszczyz
na światła laserowego, wytworzona przez wirujący pryzmat
nasadzony na obiektyw instrumentu laserowego lub stano
wiący część składową niwelatora laserowego. Pryzmat taki
skonstruowano w Katedrze Geodezji i Fotogrametrii WAT
w Warszawie. Ma on regulację liczby obrotów w zakresie
l÷60 obrotów na sekundę. Przy szybkości obrotowej więk
szej niż około 25 obrotów na sekundę obserwuje się na
badanej powłoce już tylko wyraźny ciągły ślad przecięcia
płaszczyzny świetlnej, który oznacza badany przekrój. Mak
symalny zasięg stosowania wirującego pryzmatu wynosi w
nocy 50 do 300 m, zależnie od mocy użytego lasera i wa
runków pomiaru. Szerokość śladu płaszczyzny świetlnej
wynosi 1—20 mm i pozostaje w ścisłym związku z odleg
łością od instrumentu laserowego.
Do określenia przestrzennych współrzędnych punktów
takich przekrojów można zastosować trygonometryczną me
todę jednostanowiskową, umożliwiającą określenie położe
nia punktów krzywej, znajdujących się w jednej płaszczyź
nie pionowej (rys. 3). W tym celu pod linią oznaczającą
na powłoce badany przekrój wtycza się pionownik optycz
ny, a następnie wytycza się bazę pomiaru 1 prostopadle
do badanego przekroju. Na podstawie pomierzonych kątów,
poziomego φ i pionowego y, możemy obliczyć współrzędne
punktu Q, odniesione do płaszczyzny pionowej przekroju
w układzie lokalnym, według wzoru
Y0 = Ltgy

Z2 = ——
cos φ

∙tgy

(2)

(3)

Pomiar punktów przekroju może także nastąpić droga,
wcięć stożkowych [31. Wtedy z co najmniej dwu stanowisk
o znanych współrzędnych przestrzennych należy pomierzyć
azymuty a i kąty pionowe γ do punktów badanego prze
kroju.
Metoda ta, zarówno pod względem dokładnościowym, jak
i zasięgu, może być stosowana do badania powierzchni po
włok wszystkich rozmiarów.
2.5. Metody fotogrametryczne

Przy pomiarach budowli powłokowych potwierdzają się
znane zalety metod fotogrametrii ¡naziemnej. W szczegól
ności cenna jest możność pomiaru obiektów niedostępnych
bezpośrednio oraz określania na podstawie obserwacji ste
reoskopowych współrzędnych przestrzennych punktów ’po
włoki nie zasygnalizowanych żadnym znakiem celu. Zaletą
tej metody pomiaru jest także możność dowolnego zagę
szczania punktów obserwacyjnych.
Prace doświadczalne nad zastosowaniem fotogrametrii do
badań kształtu powłok były wykonywane w wielu krajach,
między innymi w Związku Radzieckim i Polsce. Według
badań radzieckich średni błąd wyznaczenia położenia punk
tu powłoki metodą fotogrametryczną wynosi ±1÷3 mm.
Natomiast doświadczenia krajowe omówione w pracy [6]
dały ¡następujące wyniki

mυ = ±3÷6 mm
mx = ±0,04÷0,06 mm
mz = ±0,05÷0,06 mm

I
I

zdiecia
w ka 1 α∙,ςc

Jak widać, metody fotogrametryczne także pod względem
dokładności należą do najbardziej przydatnych w pomia
rach powłok.
3· Opracowanie wyników pomiarów
3.1. Wyznaczanie równania powierzchni powłoki pomierzonej
*hetodą stycznych otaczających

Istota wyznaczania równania powierzchni powłoki pomie
rzonej metodą stycznych otaczających jest przedstawiona
na rysunku 4. Ze stanowisk obserwacyjnych Si o znanych
współrzędnych Xi, Y∣, Zi mierzy się kąty poziome φ (wzglę
dem innego punktu osnowy) oraz kąty pionowe γ do punk
tu styczności celowej z obiektem. Z kolei oblicza się azy-

/

X = Xi + ut i
y = Yi + vl }
z — Zi -∣- wl I -

(5)

gdzie:

u = cos a, V = sin a, w = tg γ — składowe wektora jed
nostkowego współliniowego z kierunkiem
celowych od stanowis
ka do punktu stycznoś
ci;
v
1 — odległość od stanowi
ska do punktu stycz
ności.
Ponieważ współrzędne punktu styczności muszą spełniać
równanie obiektu, podstawiając równanie (5) do równania
(4) otrzymujemy
F(Xi + lcosa, Yj + isinα, Zi + itg'y, a, b, c. ..) = 0
(6)
Wektor 'L jest zawarty między stanowiskiem a punktem
styczności. Składowe tego wektora wynoszą I cos a, 1 sin a,
1 tg y. Natomiast składowe wektora normalnego N do po
wierzchni obiektu równają się pochodnym cząstkowym
równania powierzchni
(7)

Ponieważ wektory LiN powinny być prostopadłe, ich ilo
czyn skalarny równa się zeru
fx∙lcosa-[-fy∙lsiaa-]-fz∙ltgγ = 0
(8)
Po wyrugowaniu 1 z równań (6) i (8) otrzymuje się rów
nanie celowej stycznej do badanego obiektu. Układając rów
nanie każdej obserwowanej celowej stycznej, można wy
znaczyć poszukiwane parametry a, b, c... badanego obiektu.
Warunkiem jest, aby liczba celowych stycznych była co
najmniej równa Iiczhie parametrów równania (4). W wy
padku wykonania spostrzeżeń ¡nadliczbowych, to znaczy,
gdy liczba obserwowanych celowych stycznych jest więk
sza od liczby poszukiwanych parametrów, równanie celowej
stycznej jest równaniem obserwacyjnym przyrównanym
nie do 0, lecz do poprawki υi. Obliczenie parametrów rów
nania (4) następuje wtedy z zastosowaniem zasady
[υi ut] = min
Metodę tę przedstawił Roman Kadaj w pracy (2], sto
sując ją do budowli o kształcie jednopowłokowej hiperboloidy obrotowej.
3.2. Wyznaczanie równania powierzchni na podstawie
pomierzonych współrzędnych punktów powłoki

Do najczęściej stosowanych w budownictwie należą po
włoki mające kształt powierzchni drugiego stopnia. Ogólne
równanie powierzchni drugiego stopnia jest następujące
Axi + By1 + Cza + 2Dxy + 2Exz + 2Fyz 4- Gx -f- Hy + Λ +
+£ = 0

(9)

lub po podzieleniu przez L
ax~ + by, + cz1-]-2dxy + 2exz + 2fyz-}-gx∙i-hy + iz+ 1 = 0 (10)
gdzie:

Pys- 4. Wyznaczanie kształtu powłoki metodą stycznych otacza
jących

r∏uty celowych a. Ponadto konieczna jest znajomość postaci
równania obserwowanego obiektu
F(x,y,z, a, t, c ∙∙ ∙) = 0

(4)

Równanie to określa dokumentacja projektowa, podając, jaŋɛgo rodzaju powierzchnię tworzy obiekt, natomiast niez∏a∏e pozostają parametry a, b, c... tego równania. Współrz⅛dne x, y, z punktów styczności celowych z badanym
0Qiektem określają równania

Wyznaczone współrzędne punktów powłoki xj, yi, Zj powin
ny spełniać to równanie. Do określenia parametrów tego
równania należy określić współrzędne 9 punktów powłoki.
W wypadku wyznaczenia współrzędnych więcej niż 9
punktów powłoki, możemy przeprowadzić postępowanie wy
równawcze, bowiem pomierzone wartości współrzędnych nie
spełniają dokładnie równania (10), lecz otrzymana wartość
różni się od zera o uj. Wielomian najlepiej odpowiada wy
nikom pomiarów, gdy
[vj Vj] = min
Równania błędów (równania obserwacyjne) mają postać
fj = axj + byj + czj + 2dxjyj + 2exjzj + 2fyjzj + gxj + hyj +
+ izj + l (11)

"tworząc następnie równania normalne oraz rozwiązując
układ równań normalnych, otrzymuje się poszukiwane pa
rametry równania powierzchni, można także określić błędy
Wyznaczema parametrów. Na podstawie metod znanych z
geometrii analitycznej można stwierdzić, jaką powłokę re
prezentuje określone równanie.
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3.3. Wyznaczanie równania przekroju powłoki metodą
wcięć stożkowych

Do określenia kształtu powłok zamiast badania całej po
wierzchni często stosuje si? metodę uporządkowanych zbio
rów punktów, głównie metodę przekrojów. Przy opraco
waniu wyników obserwacji takich przekrojów szczególnie
cenna jest metoda wcięć stożkowych [3]. Umożliwia ona
wyznaczenie parametrów równania krzywej przestrzennej
(także linii przekroju) na podstawie obserwowanych azy
mutów a i kątów pionowych γ celowych do punktów krzy
wej. Kąty te należy pomierzyć ze stanowisk o znanych
współrzędnych przestrzennych Xt, Yt, Zt. Nie jest przy
tym konieczne celowanie do identycznych punktów z róż
nych stanowisk obserwacyjnych ani znajomość współrzęd
nych obserwowanych punktów na krzywej, co jest wielką
zaletą metody.
Krzywą przestrzenną wyznacza układ równań dwóch po
wierzchni
f1(x,y,z, a,b, ·■·) = O 1
*.P,5,
∕iC<⅛y>
...) = 0∫
gdzie:
a, b,
p, q, ... — poszukiwane parametry krzywej.
Równanie celowej do punktów krzywej ma postać okre
śloną równaniem (5), gdzie przy wcięciu stożkowym a jest
azymutem celowej do punktu krzywej. Warunkiem prze
cięcia się celowej w postaci (5) z krzywą (12) jest spełnie
nie związków
∕ι(Xι + ⅛ Yl+⅛ Z1 + wl, a,b, . .∙) = 0∣
(13)
fz(Xι + ulι Yι + vl, Zl + wl, p,q,...) = O I
Po wyrugowaniu zmiennej 1 otrzymamy jedno równanie
jf(X,∙, YhZi, u,v,w, a, b, ...,p,g, ...) = 0
(14)
które wyraża zależność między danymi wielkościami (X¡,
Yt, Zt, u, V, w) a parametrami krzywej (a, b,
p, q, ...)■
Każdy obserwowany kierunek daje jedno równanie obser
wacyjne o postaci ogólnej
-f'(-x'i> γb Zi, ulj, vij, wij, a,b, . . .,p,q, .. .) = δij
(15)
gdzie:
i — numer stanowiska;
j — numer celowej na stanowisku.
Obliczenie parametrów (a, b, ..., p, q, ...) wyznaczanego rów
nania przekroju następuje z równań (15) drogą postępo
wania wyrównawczego z uwzględnieniem zasady
[<3tj δtj] = min
Przykładem zastosowania wcięć stożkowych jest wyzna
czanie parametrów równania krzywej płaskiej drugiego
stopnia, położonej w płaszczyźnie Π równoległej do osi
y—z (rys. 5). W tym wypadku jako równania powierzchni
(12) wyznaczających badaną krzywą przyjmujemy równa
nie płaszczyzny 77 oraz równanie powierzchni walca utwo
rzonego przy równoległym do osi X przesunięciu badanej
krzywej
X = Xo
a-τ~by-∣-cy2-z — 0
Podstawiając do równań (12,) równania (5) otrzymujemy
X1 +1 cos α = X0
|
a + δ(Y1 + Js!na) + c(Y1 + lsina)3- Y1-Itgy = 0 j

Z pierwszego równania układu (13') wyznaczamy 1
cosa
i podstawiamy do drugiego równania układu
X0-X1 . \ /
Xo-Xi
V
ɑ + δ Y1H------------ sɪnɑ I + c Y1 + ------ -SinaI +
cosa
/
cosa
/ \
Xo-Xi
-Z1■ 1tgy = O (14')
cosa
Po podstawieniu po prawej stronie równania (14') zamiast
0 poprawki obserwacyjnej Stj otrzymuje się równanie obser
wacyjne każdej celowej o postaci
a + δ [ Yi + (Xo - Xi) tgα]'+ c [ Y1 + (X0 - X1) tga]3 - Z1 +
_ Xo—Xi tg v = δ
(15')
cosa
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W równaniu (15') niewiadomymi są jedynie poszukiwane
parametry a, b, oraz c równania drugiego z układu (12')Obliczenie tych parametrów następuje drogą ułożenia rów
nań obserwacyjnych w postaci (15') dla każdej obserwo
wanej celowej, a następnie rozwiązania otrzymanego ukła
du równań z uwzględnieniem zasady
[ðɪj <5ij] — min
3.4. Wyznaczanie równania przekroju powłoki
w kształcie krzywej drugiego stopnia

Jeśli podlegające pomiarowi linie przekrojów powłoki
są równoległe do dwu osi układu współrzędnych, w rów
naniach linii przekroju mamy tylko dwie zmienne, co
znacznie upraszcza obliczenia.
Wiele powłok ma kształt powierzchni, które w prze
kroju dają krzywe drugiego stopnia. Można tutaj wymie
nić stosowaną często w budownictwie paraboloidę hiperboliczną. Równocześnie wiele powłok można aproksymować za pomocą równań drugiego stopnia z przybliżeniem
dostatecznym do celów praktycznych.

Poi

WSj

GRj
Rys. 5. Wyznaczanie wcięciem stożkowym parametrów krzywej
drugiego stopnia, leżącej w płaszczyźnie H

Przedstawię jeszcze postępowanie przy wyznaczaniu pa
rametrów równań linii przekrojów powłok w postaci rów
nań drugiego stopnia. Podaję tylko praktyczne zasady
obliczeń, odpowiednie uzasadnienia teoretyczne znajdują si⅛
w literaturze [4]. Wyznaczenie kształtu takiej krzywej
sprowadza się do określenia parametrów wielomianu
y — a + bx + ex2
(16)
W celu określenia parametrów na badanym przekroju
o równaniu (16) należy wyznaczyć n ≥ 3 punktów o war
tościach argumentu funkcji (16)
«Í x'2 x'3... xn
i o odpowiadających im wartościach funkcji (16)
y't½√3 ∙ ∙ y'n
Parametry a, b oraz c wielomianu (16) można wyznaczyć,
przyjmując następujące założenia:
a) błędami są obarczone tylko wartości obserwowanej
funkcji;
b) błędami są obarczone zarówno wartości argumentów
funkcji, jak i wartości funkcji.
Przy określaniu parametrów równania (16) według zap'
żenią pod literą a równania obserwacyjne mają postać
vi = α + δxj + cxj2-y'i
(1^)
W celu realizacji warunku [υυ] = min przechodzimy ɑd
tych równań do równań normalnych, po rozwiązaniu któ
rych otrzymamy poszukiwane wartości parametrów.
W pracy [4] podano metodę wyznaczania parametrów
wielomianu z założeniem podanym pod literą b. Metoda
ta opiera się na rozwiązaniu równań warunkowych z nie
*
wiadomymi. Niżej omówiono praktyczne postępowanie przY
obliczaniu tą metodą parametrów wielomianu w postaci
(16). Przybliżone wartości parametrów oznacza się przez
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(18)

W pierwszej kolejności oblicza się przybliżone wartości
parametrów wielomianu z trzech dowolnie wybranych war
tości argumentu i odpowiadających im wartości funkcji.
Przy doborze wartości argumentów funkcji do realizacji
wzoru (19) należy wykorzystywać możliwie odległe od sie
bie wartości, gdyż wtedy parametry będą wyznaczone
z większą dokładnością

gdzie:
τnxi i mυl — średnie błędy wyznaczenia wartości α⅛ i y¡.

Poprawki do parametrów można obliczyć z równań normalnych
[K] dα + [x'K]d6 + [x'≡K] dc + [AK] = 0
[x'K]da+[x'2K]d6 + [x'3K]dc + [x'AK] =0
(23)
[x'2K] da+[x'3K] <Z6 + [x'4,K] dc + [x'2 AK] = 0
Współczynniki równań normalnych (23) powstają w wyni
ku wykonania następującego mnożenia krakowianowego
■ i lx'1
1 x'ι x'ι
*? A1I K1
Ixj
1 X2 X22
K2
λ2
(24)
ι⅜

Następnie obliczamy współczynniki k oraz wyrazy wolne λ
wszystkich pomierzonych wartości funkcji
= | 6'111 11... 1 1
I 2c' J I x1 x2 X3 ... x'n∣

(20)

(21)

Ponadto dla każdego pomierzonego punktu wyznacza się
współczynnik według wzoru
-K; = (fcl∙m∣i + m2i)~1
(22)

Grzegorz Rychlewski
Rzeszów

AnI

^nI

lx'nx'n2.

Na podstawie . obliczonych według . (23) wartości da, db
i dc oraz wyznaczonych według (19) przybliżonych warto
ści parametrów a', b', c otrzymuje się z (18) poszukiwane
parametry równania (16).
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Obserwacje odkształceń słupa linii wysokiego napięcia,
zachodzących pod wpływem otworowej eksploatacji siarki

1· Cel obserwacji

Prawidłowe funkcjonowanie słupów wysokiego napięcia
zależy od wielkości odkształceń. Wielkość zagrożenia spo
wodowanego nadmiernym wychyleniem słupów wymaga
starannego, możliwie częstego i szybkiego prowadzenia pohiiaru.
Jednocześnie, jak stwierdzają T. Kantarek i E. Po
piołek w pracy [4], ze względu na trudność odróżnienia
Wpływu czynników zewnętrznych krótkookresowych od
Wpływu eksploatacji górniczej, przy tradycyjnych meto
dach obserwacji należy dobrać metodę pomiaru odpowia
dającą szukanym wielkościom deformacji. Do obserwacji
wysokich budowli można stosować między innymi [11], [8]
hietodę niwelacyjną, opracowaną przez doc. J. Wędź on e g o do pomiarów wychyleń szybu.
2· Metody pomiarów

ɪɔɪa obiektów, w których najpoważniejszym parametrem
określającym ich bezpieczeństwo jest wychylenie, najwła
ściwsza i najszybsza jest metoda niwelacyjna, uzupełniona
rnOto dą różnic kątów poziomych lub fotogrametryczną.
Metodę niwelacyjną cechuje prostota i szybkie wyko
panie pomiarów. Jej dokładność zależy głównie od dokład
ności pomiaru różnic wysokości między punktami badany
mi· Wykorzystując do pomiaru niwelator precyzyjny, moż
na osiągnąć dokładność różnic wysokości rzędu mjh =
== ±0,15÷0,20 mm, a stosując niwelator hydrostatyczny —
dokładność mdh = 0>01 mm. Metoda ta jest zatem w pełni
Przydatna do badania tego typu obiektów. Zakłada ona

stałość kąta między płaszczyzną 'podstawy obiektu a jego
osią pionową. Jednak przy większych wychyleniach stałość
kąta może być zachwiana, dlatego bieżące pomiary wychy
lenia należy wykonywać w odpowiednio krótkich interwa
łach czasu, wykorzystując metodę niwelacyjną, a zależnie
od wartości i szybkości przebiegu zjawiska — uzupełniać
pomiary, stosując metodę różnicową lub metodę fotogra
metryczną.

Metody różnic kątów poziomych i fotogrametrycznych
wymagają założenia osnowy geodezyjnej. W praktyce układ
punktów osnowy sprowadza się zwykle do trójkąta (rys. 1).
rzadziej do czworoboku. Warunki, jakie powinna spełniać
osnowa· geodezyjna do tego typu pomiarów, są szczegóło
wo omówione w pracach [3], [5], [9], ,[10].
3. Położenie obiektu
Obserwowany słup stalowy o wysokości 21,75 m leży
na krańcu pola eksploatacyjnego siarki. Stanowi on część
linii wysokiego napięcia 220 000 V, o ogólnym przebiegu
zbliżonym do N-S. Odległości pomiędzy poszczególnymi
słupami w tej linii wynoszą średnio 300 m. Słup jest po
sadowiony na gruncie o małej wytrzymałości. Prostopadle
do linii wysokiego napięcia jest położona linia obserwa
cyjna. Odległości pomiędzy punktami w tej linii wynoszą
od 15—30 m. Wysokości punktów wyznaczano za pomocą
niwelacji technicznej w odstępach czasowych co jeden
miesiąc, a od 1969 roku — nieregularnie. Dwa punkty
7, 8 linii znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie słupa.
Słup jest chroniony przed wpływami eksploatacji filarem

ochronnym o promieniu 100 m, ma również specjalne za
bezpieczenie podstawy. Położenie obiektu względem granic
filara i otworów wydobywczych przedstawia rysunek 1.
4. Obserwacje geodezyjne
4.1. Sieć obserwacyjna

W celu pomiaru wychyleń słupa założono sieć w formie
wydłużonego trójkąta. Niezbyt korzystny kształt sieci na
rzuciły warunki terenowe oraz spodziewane wpływy robót
górniczych. Na rysunku 1 przedstawiono punkty I, II, III
(stanowiska) z zaznaczeniem kierunków do badanych punk
tów. Układ współrzędnych prostokątnych tak dobrano, że
oś X układu pokrywa się z bokiem I—II. Na słupie obser
wowano łącznie 8 punktów, których rozmieszczenie przed
stawia rysunek 2.
Rys. 2
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4.2. Analiza dokładności pomiarów

Na dokładność określenia wychylenia słupa linii wyso
kiego napięcia wpływają:
— kształt osnowy obserwacyjnej;
— błędy pomiaru kątów;
— czynniki zewnętrzne powodujące nieregularne wychy
lenia czasowe.
W celu ustalenia błędów średnich dwu pierwszych czyn
ników przeanalizowano materiał pomiarowy z wielu lat.
Z analizy wynika, że średni błąd pomiaru kątów waha się
w granicach od 1,5" do 4,0". Daje to błąd wielkości wy
chylenia liniowego rzędu od ±2,0 mm do ±7,5 mm. Spo
śród wymienionych przyczyn specyficzne znaczenie mają
zewnętrzne zmieniające nieregularnie i krótkotrwale poło
żenie masztu. Można do nich zaliczyć przede Wszystkini
parcie wiatru i zmiany termiczne stalowej konstrukcji
masztu. Wynikające z tych przyczyn wychylenia nie mają
związku z eksploatacją górniczą, rezultaty pomiarów pod
wpływem tych czynników są mniej dokładne niż wynika
to z analizy dokładności.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa obiektu istotna jest
zmiana wychylenia. Przyjmując za błąd graniczny linio
wego wychylenia 2,5-krotną wartość błędu średniego, otrzy
mamy wielkość ±19 mm. Zaobserwowane wychylenia po
wyżej tej wartości można 'traktować jako stwierdzoną
zmianę położenia wierzchołka masztu.
·-.·■“·
5. Metoda niwelacyjna w zastosowaniu do określenia
wychyleń słupa wysokiego napięcia

Zastosowanie metody niwelacyjnej do określenia wychy
leń wysokich obiektów wymaga założenia stałości kąta mię
dzy płaszczyzną podstawy obiektu a jego osią pionową.
Wówczas do wyznaczenia wychylenia wierzchołka obiektu
czy innego punktu na nim położonego wystarczy znajo
mość nachyleń płaszczyzny podstawy, otrzymana z wyni
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ków pomiarów niwelacyjnych. Rozwiązanie zagadnienia jest
następujące
W
Nc=-(An-A0)

Nη

Pomiary wykonywane tą metodą były bardzo praco
chłonne. Wykonywano również niwelację podstawy słupa
i linii obserwacyjnej w celu określenia wychyleń słupa me
todą niwelacyjną. Wychylenia słupa otrzymane tymi me
todami są w dużej części nieporównywalne (tabl.). Wy
nika to głównie z różnych okresów prowadzenia obserwa
cji. Niemniej posiadany materiał pozwala na uchwycenie
prawidłowości w otrzymanych zestawieniach. Początkowy
okres obserwacji cechują w obu metodach niewielkie war
tości wychyleń, mieszczące się w granicach błędu granicz
nego m = ±19 mm. Po upływie około siedmiu miesięcy
wartości te były większe, dysponujemy jednak tylko wy
nikami metody niwelacyjnej. Najbardziej interesujące są
wyniki końcowe, wskazujące na .znaczną zgodność metod.
Niewielka wartość różnic pomiędzy jedną a drugą metodą
wykazuje niewielkie odkształcenia masztu pod wpływem
czynników atmosferycznych. Wyniki pomiarów wykazują
niewielkie, do 85 mm, wartości wychyleń słupa. Przy
większych wychyleniach zmiana naciągu przewodów może
spowodować zmianę kąta między osią słupa a płaszczyzną
podstawy. Metoda pomiarów zaproponowana w rozdziale 2
pozwala na uchwycenie tych stanów.

=ɪ (Bn -B0)

gdzie:

Nc — wychylenie masztu w kierunku osi X;
Nη — wychylenie masztu w kierunku osi Y;
W — pionowa odległość między punktami podsta
wy a punktami, których wychylenie należy
wyznaczyć;
An, B0, C ·— współrzędne wektora normalnego do pła
szczyzny wyznaczanej przez punkty zastabiIizowane w podstawie obiektu z pomiaru
pierwszego (wyjściowego);
Λn, Bn, C — współrzędne wektora normalnego z pomiaru
aktualnego.
W celu wyznaczenia wektora normalnego należy znać
współrzędne co najmniej trzech punktów podstawy obiek
tu. Współrzędne te można uznać za stałe przez cały okres
pomiarów, bowiem niewielkie ich zmiany nie wpłyną na
rezultat obliczeń. Dla zwiększenia dokładności pomiaru ce
lowa jest obserwacja większej liczby punktów i rozwiąza
nie zagadnienia metodą najmniejszych kwadratów [8].

7. Korelacja deformacji słupa wysokiego napięcia
z eksploatacją górniczą
7.1. Warunki geologiczne złoża

5.1. Obserwacje metodą niwelacyjną i ich dokładność

Złoże siarki w rejonie słupa zalega na głębokości około
50 m. i ukształtowane jest w postaci Osiarkowanych wa
pieni. Miąższość serii złożonej wynosi od 2,4 m (na po
łudniu filara ochronnego) do 23,2 m (w części północnej),
wzrastając dość równomiernie z południa na północ (rys. 3).
Procentowa zawartość siarki w złożu waha się w grani
cach od 9,8o∕o do 27,8%, wynosząc przeciętnie 16% (rys. 4).
Seria złożowa zalega dość jednostajnie, wysokość jej spągu
wzrasta równomiernie od 180,3 m npm na południu do
185,0 m w części północnej filara i dalej do 199,5 m na
północnym wschodzie. Ukształtowanie stropu serii nieco
bardziej urozmaicane, wykazuje nieregularne wahania od
161,6 m npm do 182,0 m. Zasobność złoża w rejonie filara
nie jest zbyt wielka. Południową część cechują małe war
tości zasobności wynoszące 0,8—3,1 t/m2. Wartości te rosną
w kierunku północnym, osiągając maksimum w bezpośred
nim sąsiedztwie północno-wschodniej części filara, wyno
szące 8.8 t/m2.

Na czterech fundamentach podpór słupa wysokiego na
pięcia Zastabilizowano punkty przedstawione na rysunku 2,
których wysokość wyznaczano podczas każdego pomiaru
okresowego. Z wyników okresowych pomiarów niwelacyj
nych obliczono okresowe poziome zmiany położenia punk
tów na wysokości wierzchołków słupa. Liczba punktów
pozwoliła na rozwiązanie zagadnienia przez wyrównanie
metodą najmniejszych Kwadratów. Błąd średni określenia
wychyleń po wyrównaniu waha się w granicach ±1,2 mm
do ±3,0 mm, jest zatem tego samego rzędu, co średni błąd
określenia tych różnic metodą różnicową.
6. Rezultaty pomiarów wychyleń słupa uzyskane metodą
różnic kątów poziomych i metodą niwelacyjną

Pomiary wychyleń słupa nie były wykonywane według
metody zaproponowanej w rozdziale 2.
Początkowo pomiar wychyleń słupa za pomocą wcięć w
przód wykonywano w stosunkowo krótkich interwałach
czasu. Było to spowodowane ważnością obiektu, bowiem
jego awaria przerwałaby dopływ energii elektrycznej do
miast COP. Dlatego Urząd Górniczy wydał polecenie na
tychmiastowego specjalnego zabezpieczenia podstawy słupa,
wyłączenia otworów eksploatacyjnych pracujących w po
bliżu słupa, wprowadzenia filara ochronnego na całej linii
przebiegającej przez pole górnicze, założenia linii obserwa
cyjnej na polu górniczym, przechodzącej- przez podstawę
słupa i nakazał wykonywać obserwacje geodezyjne w celu
uchwycenia zmian, jakim podlegał obiekt w odstępach
tygodniowych.

7.2. Eksploatacja złoża

Przed ustanowieniem filara ochronnego dla słupa wyso
kiego napięcia miała miejsce eksploatacja siarki z otworów
położonych na terenie filara oraz w bezpośrednim sąsiedz
twie. Otwory włączone do eksploatacji znajdowały się w
odległości 85—95 m od chronionego obiektu. Nie eksploato
wano natomiast siarki z szeregu otworów leżących w pro
mieniu około 80 m. Zasięg wydobycia przypuszczalnie się
gał na odległości jeszcze mniejsze niż 50—60 m od słupa.
Koncentracja robót górniczych występuje na północny
wschód od filara, w strefie bezpośrednio do niego przyle-

Tablica. Zestawienie wyników obserwacji zmian wychylenia wierzchołka słupa wysokiego napięcia

Metoda klasyczna

,
Data
pomiaru

29 ΙΠ68
3 IV 68
13
V 68
20
V 68
27
V 68
3/4 VI 68
10 VI68
24 VI68
7 VII 68
10/12 VII 68
8 VIII 68
18 IX 68
9 XI68
6 XII 68
3 IV 69
30
V 69
17 XII 69
12/13 170
4
171

Metoda niwelacyjna
wierzchołek słupa B

wierzchołek słupa A
odchylenie
wzdłuż osi X
w [mm]

odchylenie
wzdłuż osi Y
w [mm]

odchylenie
całkowite
w [mm]

odchylenie
wzdłuż osi X
w [mm]

odchylenie
wzdłuż osi Y
w [mm]

odchylenie
całkowite
w [mm]

0,0
—7,6
—4,3
—2,0
—5,8
+2,6
+ 1.3
—12,7
—3,0

0,0
—0,8
+ 2,3
. —3,4
+4,8
—0,2
—8,1.
—6,4
+3,4

0,0
7,7
4,9
3,9
7,5
2,6
8,8
14,2
4,5

0,0
—6,5
—1,3
+1,0
—3,1
+ 1.9
+ 13,5
+ 0,9
—1,3

0,0
+ 5,5
+9,4
+ 8,9
+ 5,4
+9,7
—0,8
—1,6
—0,3

0,0
8,5
9,5
9,0
6,2
9,9
13,6
1,8
1,3

+ 5,0
—5,6

+27,0
+45,9

27,4
46,2

+ 30,0
+51,6

31,0
52J

+ 8,0'
v
**
—7,4
------------------ ≈

■

\

odchylenie
wzdłuż
osi X
w [mm]

odchylenie
wzdłuż
osi y
w [mm]

odchylenie
całkowite
w [mm]

0,0

0,0

0,0

—2,6

—3,1

3,9

+ 7,0
—2,0
0,0
+4,0
+ 13,0
—13,0
+ 15,0
+ 17,0
+ 13,0
0,0

—9,0
—11,0
0,0
+ 15,0
+20,0
+35,0
+ 7,0
+83,0
+44,0
+41,0

11,0
11,0
0,0
15,0
24,0
37,0
17,0
85,0
46,0
41,0

-------------------
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Rys. 5

gającej. Rejon ten pokrywa się z obszarem występowania
maksymalnej zasobności. Wielkości wydobycia są na ogół
niewielkie, od kilku do kilkunastu tysięcy ton.
7.3. Deformacja terenów i obiektów wskutek eksploatacji

\

Obserwacje niwelacyjne punktów linii obserwacyjnej
oraz punktów Zastabilizowanych przy otworach eksploata
cyjnych pozwalają na wykreślenie izolinii równych osiadań
terenu. W zasadzie obszar największych osiadań pokrywa
się z rejonem skoncentrowanej eksploatacji (zarazem rejo
nem największej zasobności), maksymalne osiadanie wyno
si 0,93 m (rys. 5). Południową część filara cechują niewiel
kie osiadania w pobliżu słupa, około 0,10 m, przechodzące
w niewielkie wypiętrzenia. Wychylenia wierzchołków słu
pa wykazują wyraźny związek z eksploatacją. Kierunek
wychylenia pokrywa się z kierunkiem łączącym slup z rejonem dużej koncentracji eksploatacji i maksymalnych
obniżeń. Obszerny materiał z obserwacji metodą niwela
cyjną daje możność uchwycenia występowania deformacji

w czasie (rys. 6). Początek eksploatacji w rozpatrywanym
rejonie przypadł na 9IV 1968 r., a więc po wykonaniu
pierwszego pomiaru wyjściowego. W większości otworów
wydobycie trwało od Iipca — października 1968 r., lecz w
kilku otworach prowadzono eksploatację do września
1969 r., a nawet do początku 1970 r. (także w otworach
w obrębie lub w bezpośredniej bliskości filara). Poważniej
sze wpływy eksploatacji na powierzchnię ujawniły się po
upływie około pół roku od chwili rozpoczęcia eksploatacji.
Maksimum tych wpływów wystąpiło po 1,7 roku, zaś po
tym okresie wpływy częściowo zanikają. Obliczony z tych
danych współczynnik czasu można ocenić prowizorycznie
na około 2,5.
Maksymalne nachylenia terenu w rejonie filara wystą
piły w północno-wschodniej części i wynoszą około 25‰.
Słup i jego otoczenie mają nachylenie znacznie mniejsze,
dochodzące maksymalnie do 3,9‰.
Istotnym wskaźnikiem deformacji obiektów przemysło
wych jest maksymalna wielkość krzywizny oraz jej mini
malny promień. Wartość tych wskaźników obliczono, wy225

korzystając różnicę drugiego stopnia osiadań terenu w dwu
prostopadłych kierunkach, to jest w kierunku linii obser
wacyjnej oraz w kierunku linii wysokiego napięcia. Maksy
malna wielkość krzywizny w pierwszym kidiunku wystę

puje w bezpośrednim otoczeniu obiektu i wynosi 0,075

8. Wnioski

1. Mimo ustanowienia filara ochronnego obserwowany
słup wysokiego napięcia podlegał deformacjom pod wpły
wem eksploatacji górniczej. Deformacje te nasiliły się,
mimo częściowego zaprzestania eksploatacji w tym rejonie.
Były one jednak niewielkie i nie zagrażały stabilności
obiektu.
2. Zaproponowano metodę pomiarów skoordynowaną w
przestrzeni i czasie. Dlatego bieżące pomiary wychylenia
w odpowiednio krótkich interwałach czasu należy wyko
nywać, wykorzystując metodę niwelacyjną, a zależnie od
wartości i szybkości przebiegu zjawiska — uzupełniać po
miary, stosując metodę różnicową lub metodę fotograme
tryczną.
3. Wyniki obserwacji wychyleń słupa linii wysokiego
napięcia są zgodne z ogólnym przebiegiem eksploatacji w
jego rejonie i mogą stanowić materiał do poznania zjawisk
zachodzących podczas otworowej eksploatacji siarki.

(minimalny promień krzywizny Rmi∏ = 13,3 km). W kierun
ku prostopadłym wartości krzywizn są mniejsze
(Kmnx =
1
= 0,04-—, ‰ι∏ = 25,0 km) i zlokalizowane około 80 m
km
na północ od słupa. Niewielka miąższość złoża (4—7 m)
i mała zasobność (1,5—3,1 t/m2) w pobliżu słupa zapobie
gają występowaniu większych odkształceń w tym rejonie.
Natomiast mogą one wystąpić na całym odcinku linii łą
czącej dwa kolejne słupy wysokiego napięcia. Istotny jest
zwłaszcza warunek utrzymania właściwej (uregulowanej
przepisami) odległości przewodów od powierzchni ziemi,
przy czym zmiana długości przęsła lub zmiana wysokości
do jednego metra nie powodują istotnych skutków. Obli
czona z wartości osiadań, wartość maksymalnych odkształ LITERATURA
y
ceń właściwych poziomych wynosi 1,2‰ i jest zlokalizowa
[1] Czaja J.: Metody wyznaczania przemieszczeń i deformacji
na w odległości około 65 m na północ od obiektu w kie
obiektów za pomocą okresowych — bezwzględnych i względ
runku kolejnego słupa wysokiego napięcia. Nawet gdy
nych pomiarów geodezyjnych. Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej PAN. Geodezja nr 14, PWN, Warszawa-Krakdw 1972
przyjmiemy tę maksymalną wielkość za wartość odkształ
[2] Domański E., Mayzel B.: Nowe metody wyznaczania
cenia całego odcinka, nie stanowi ona zagrożenia dla
naciągów i zwisów napowietrznych linii elektroenergetycz
obiektu.
nych. Nowa Technika, z. 60. WNT, Warszawa 1966
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131 Janusz W.: Obsługa geodezyjna budowli i konstrukcji.
PPWK, Warszawa 1975
... E.: W sprawie adekwatnej
[4] Kantarek T., Popiołek
i optymalnej metody obserwacji wychyleń kominów przemyslowych. Prz. Geod. R. 42: 1970 nr 12
[51 Lazzarini T.: Geodezyjne pomiary odkształceń i ich zastosowanie w budownictwie. PPWK, Warszawa 1961
[61 Mazanek Z.: Przewody napowietrznych linii elektroener
getycznych. Obliczenia mechaniczne. WNT, Warszawa 1963
171 Płatek Al. : Metody jednoczesnego wyznaczania przestrzen
nych przemieszczeń i odkształceń masywnego fundamentu
z okresowych pomiarów geodezyjnych. Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej PAN. Geodezja, nr 8. PWN, Kraków 1970

* [8] Popiołek E., Szewczyk J.: Obserwacje wychyleń ko
minów przemysłowych z pomiarów nachyleń terenu. Prace
Komisji Gorniczo-Geodezyjnej PAN. Geodezja, nr 8. PWN,
Kraków 1970
[9] Szancer S.: Wybrane zagadnienia z geodezji InZynieryjno-przemyslowej. PPWK, Warszawa 1960
[101 Szpetkowski St.: Pomiary deformacji na terenach eks
ploatacji górniczej. Wyd. Śląsk, Katowice 1968
[111 Wędzony J. T.: Wyznaczenie wychyleń osi szybu z po
miarów nachyleń niecek. Zesz. Nauk. AGH. Nr 37. Kraków
1964

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej SGP
za luty 1978 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
Wypłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w lutym 1978 roku wynosiły
16 135 złotych.
W lutym 1978 roku wypłacono 9 za
pomóg pośmiertnych na kwotę 90 000
złotych.
W okresie sprawozdawczym objętym
niniejszą informacją zmarli następujący
koledzy: Henryk Franciszek Waler z
Oddziału SGP w Katowicach, lat 77,

zmarł ' 28 X 1977 r. (zawiadomienie nr
1339); Mieczysław Stanisław Han z Od
działu SGP w Katowicach, lat 73, zmarł
20 XI 1977 r. (zawiadomienie nr 1340);
Henryk Lutowicz z Oddziału SGP w
Katowicach, lat 69, zmarł 31 1978 r.
(zawiadomienie nr 1341); Józef Warczak z Oddziału SGP we Wrocławiu,
lat 50, zmarł 281 1978 r. (zawiadomienie
nr 1342); Stanisław Fonfarski z Oddzia
łu SGP w Warszawie, lat 74, zmarł
6 11 1978 r. (zawiadomienie nr 1343);
Stanisław Mazurkiewicz z Oddziału
SGP w Bydgoszczy, lat 78, zmarł 7 XH

1977 r. (zawiadomienie
*nr
1344); Józef
Siwiec z Oddziału SGP w Rzeszowie,
lat 83, zmarł 31 1 1978 r. (zawiadomie
nie nr 1345); Jan Janas z Oddziału
SGP w Opolu, lat 82, zmarł 13 II 1978 r.
(zawiadomienie nr 1346); Wacław Józef
Gnadzik z Oddziału SGP w Radomiu,
lat 71, zmarł 5 1 1978 r. (zawiadomienie
nr 1347).

KASA ZAPOMOGOWA
W lutym 1978 roku zapomóg loso
wych nie wypłacono.
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Mgr inż. ANDRZEJ JAROÑSKI
Zjednoczenie Przedsiębiorstw
Geodezyjno-Kartograficznych
Warszawa

Uwagi o państwowym systemie wysokości
A. Wprowadzenie

Każdy rozwinięty gospodarczo kraj powinien dążyć do
jednolitego systemu współrzędnych geodezyjnych X, Y, H,
dobranych tak, aby zniekształcenia Odwzorowawcze były
możliwie jak najmniejsze. Nośnikiem tego systemu powin
na być jednolita osnowa geodezyjna, na której powinny być
oparte Wielkoskalowe mapy w skali odpowiedniej do po-,
trzeb gospodarczych poszczególnych regionów. Państwowa
służba geodezyjna powinna zajmować się zakładaniem, za
gęszczaniem i utrzymywaniem osnów geodezyjnych oraz
wydawaniem i aktualizacją map.
System współrzędnych X, Y, H, założony w odpowiednim
momencie, powinien być trwały — po ustaleniu przez kom
petentny organ władzy geodezyjnej nie powinien ulegać
zmianie.
Sformułowanie to nie jest sprzeczne z szeroko rozumia
nymi zasadami postępu technicznego. Pewne działy geode
zji, na podstawie których określa się systemy współrzęd
nych (nauka o kształcie Ziemi, teoria pomiarów geodezyj
nych i teoria błędów, kartografia matematyczna), są w za
sadzie naukami zamkniętymi. Nowe badania w tych dzie
dzinach nie mają wpływu na zasadnicze pojęcie państwo
wego układu współrzędnych, co najmniej w zakresie doty
czącym wykorzystywania do celów praktycznych.
Każda zmiana państwowego układu współrzędnych powo
duje olbrzymie trudności i koszty, tym większe, im więk
szy jest dorobek geodezyjno-kartograficzny kraju. Ponie
waż pewne elementy związane z takim systemem (sposób
obliczania powierzchni nieruchomości, Wielkoskalowe mapy
miast, mapy dyżurne kopalni) są przewidziane do długolet
niego wykorzystywania, życie odrzuca w pewnych wypad
kach takie zmiany, nawet jeżeli dzieje się to w sprzeczności
z normami prawnymi, wprowadzającymi nowe systemy.
W 1978 roku będą u nas zakończone pomiary nowej sieci
niwelacji precyzyjnej I klasy oraz zapadną decyzje co do.
programu pomiarów nowej sieci II klasy. Sposób, w jaki
będą obliczone wysokości znaków w sieci I klasy, określi
państwowy system wysokości na okres najbliższych kilku
dziesięciu lat.
W niniejszym artykule, traktowanym jako dyskusyjny,
przedstawiam w skrócie propozycje dotyczące:
— sposobu obliczenia i wyrównania nowej sieci niwela
cji precyzyjnej I klasy, której założenie zapoczątkowano w
1974 roku, a której pomiary będą zakończone w 1978 roku;
— sposobu zakładania sieci niwelacji precyzyjnej II kla
sy, przewidzianej do wykonania w najbliższych latach;
— sposobu założenia i prowadzenia komputerowego ban
ku danych — systemu informatycznego wysokości znaków
geodezyjnych.
B. Obliczenie i wyrównanie wysokości w nowej sieci
I klasy

Główną zasadą przy obliczeniach wysokości znaków no
wej sieci I klasy powinno być przestrzeganie następujących
tez:
ί
1) nie ma powodu, aby zmieniać obowiązujący poziom
odniesienia wysokości, to jest system średniego poziomu
morza w Kronsztadzie, przeniesiony na teren naszego kraju
przez wspólne wyrównanie sieci niwelacji precyzyjnej kra
jów RWPG w 1956 roku;
2) ponieważ dokładność nowej sieci nie będzie wyższa od
dokładności sieci z lat 1953—1955 (średni błąd po wyrówna
niu nowej sieci ma być rzędu 1 mm/km; sieć z lat 1953—
1956 miała błąd w wysokości 1,00 mm/km przy wyrówna
niu niezależnym i 1,16 mm/km przy wyrównaniu w ramach
wspólnej sieci krajów RWPG), nie ma powodu, aby zmie
niać wysokość znaków, co do których stwierdzono, że:
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— nie uległy fizycznemu przesunięciu względem otocze
nia;
— nie zmieniły wysokości na skutek ruchów skorupy
ziemskiej.
Obliczenia wysokości powinny przebiegać następująco:
1) wyrównanie nowych pomiarów jako sieci niezależnej
i ocena jej wewnętrznej dokładności;
2) wyrównanie nowych pomiarów jako sieci zależnej,
przyjmując jako dane wysokości punktów wiekowych z po
przedniego wyrównania w różnych wariantach, co do liczeb
ności i rozmieszczenia. Badanie wielkości średniego błędu
po wyrównaniu pozwoli wybrać wariant najlepszy, to jest
określić, które punkty można uznać za stałe w interwale
czasu dzielącym obie niwelacje;
3) niezależne wyrównanie wysokości przyjętych punktów
stałych przy wprowadzeniu średnich wartości przewyższeń
z pomiarów dawnych (1953—1955) i nowych; uzyskane wy
sokości będą dokładniejsze, jako wyznaczone z dwu nieza
leżnych pomiarów. Obliczone wysokości punktów stałych
będą oczywiście różne od katalogowych, to jest z wyrówna
nia sieci dawnej; będą one wartościami przejściowymi. Jako
wysokość wyjściową można przyjąć katalogową wysokość
punktu położonego centralnie lub wprowadzić taki poziom
odniesienia, aby suma kwadratów różnic wysokości nowych
i katalogowych na punktach stałych była minimalna;
4) wyrównanie zależne, oparte na przejściowych wysoko
ściach punktów stałych:
— dawnej sieci I klasy, uzupełnionej niektórymi liniami
dawnej sieci II klasy, pomierzonymi w latach 1955—1958
¡(dokładność pomiarów w obu klasach była ta sama), po
których przebiegają obecnie nowe linie I klasy;
— nowej sieci I klasy;
5) ustalenie na podstawie wyników obu wyrównań, któ
re znaki nie zmieniły położenia (sprawę kryterium matema
tycznego pozostawiam na razie otwartą) i przyjęcie dla nich
poprzednich (katalogowych) wysokości;·
6) wyrównanie oparte na wysokościach katalogowych
znaków, które nie zmieniły położenia, wysokościach znaków
nowych i tych, które zmieniły położenie.
Działając w ten sposób, otrzymamy niezmienność układu
odniesienia wysokości na terenie całego kraju, przy jedno
czesnej aktualizacji wysokości wszystkich znaków.
C.Zakładanie nowej sieci niwelacji precyzyjnej II klasy

Uważam za bardzo niekorzystne z punktu widzenia tech
nicznego i ekonomicznego — tendencje, aby po zakończeniu
pomiarów sieci I klasy przystąpić automatycznie do zagę
szczania jej nową siecią II klasy i to po trasach pokrywa
jących -się z poprzednimi liniami niwelacji precyzyjnej tej
klasy z lat 1955—1958 i późniejszych.
W wielu wypadkach byłoby to mechanicznym powiele
niem procedury z lat pięćdziesiątych, kiedy konieczność
tworzenia nowej jednolitej mapy całego kraju rzeczywiście
uzasadniała zagęszczenie sieci niwelacji precyzyjnej I klasy
(zresztą znacznie rzadziej niż obecna) nowymi pomiarami
linii II, Ila, III i IV klasy.
W okresie ostatnich 20 lat wykonano u nas tak dużo
lokalnych sieci niwelacji precyzyjnej dla miast, terenów za
głębi górniczych, tras komunikacyjnych itp., że wydaje się
konieczne zebranie dokładnych danych o tych sieciach, usta
lenie ich zasięgu i dokładności i dopiero potem projekto
wanie pomiarów niwelacji precyzyjnej II klasy, jako ze
społu ciągów łączących wspomniane sieci lokalne. Pomiary
powinny przebiegać po trasach, na których dotychczas nie
było ciągów niwelacji precyzyjnej, a dawne linie II klasy
powinny być nawiązywane i uzupełniane nowymi pomia
rami tylko wtedy, kiedy inwentaryzacja wykaże znaczny
ubytek znaków.
W wyniku tych prac wewnątrz każdego obwodu sieci
I klasy powinna powstać sieć II klasy, składająca się z linii
adaptowanych i nowo pomierzonych, o takiej gęstości zna
ków, aby każde Wielkoskalowe opracowanie mapowe mogło
być oparte na znakach wysokościowych I lub II klasy.
Wyrównanie wysokości w poszczególnych obwodach po
winno być oparte na:
— wysokości znaków I klasy na liniach ograniczających
obwód ;
— wysokości katalogowych znaków II klasy, które nie
uległy zmianie, stosując postępowanie matematyczne zbliżo
ne do zaproponowanego wyżej dla sieci I klasy.
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Wszystkie znaki wysokościowe I i II klasy powinny być
ponumerowane w sposób jednoznaczny. System numeracji
powinien być otwarty, to znaczy umożliwiający objęcie nim
¡nowych znaków.
Idealnym systemem jest nadanie numerów, opartych na
współrzędnych X, Y w układzie państwowym, na podstawie
pomiarów geodezyjnych dla znaków podziemnych oraz od
czytania współrzędnych na mapach Wielkoskalowych dla
znaków naziemnych lub numerów powiązanych z dwustop
niowym podziałem administracyjnym kraju. W tym wypad
ku numer wskazuje gminę (miasto, dzielnicę), w której znak
jest położony.
Do systemu informatycznego-komputerowego banku da
nych powinny być wprow^adzone wyniki pomiarów, na pod
stawie których określono i wyrównano aktualne wysokości.
Każdy późniejszy pomiar niwelacji precyzyjnej pomiędzy
dwoma znakami należącymi do sieci I lub II klasy powi
nien być sygnalizowany krótką informacją:
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Rozmowa z-mgrem inż. Janem Rzędowskim, dyrektorem Państwowego
Przedsiębiorstwa Wydavznictw Kar
tograficznych

Przed dwudziestu paru laty PPWK scentralizowało kar
tografię w ośrodku warszawskim i pomocniczym — wroc
ławskim. Jakie były przesłanki demontażu warsztatów wo
jewódzkich o różnorodnym wyposażeniu i wachlarzu tema
tycznym. Czy przesłanki te wytrzymały próbę życia?

Muszę na wstępie stwierdzić, że tak zwany demontaż
warsztatów wojewódzkich nie nastąpił w wyniku powstania
Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficz
nych. Dokonany został w latach 1950—1951, a więc przed
utworzeniem PPWK, w związku z prowadzoną w całej go
spodarce narodowej, w tym również w geodezji i karto
grafii, reorganizacją, polegającą na oddzieleniu produkcji
od administracji przez powołanie specjalistycznych przed
siębiorstw. Istniejące wówczas nieliczne warsztaty woje
wódzkie o małym i znacznie zróżnicowanym potencjale
produkcyjnym i zakresie działania oraz słabym wyposa
żeniu sprzętowym zostały włączone do powstałych w tym
czasie oddziałów Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogra
metrii i Kartografii w Krakowie i Poznaniu, późniejszych
okręgowych przedsiębiorstw kartograficznych w tych mia
stach, a obecnych okręgowych przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych.
Czy w wyniku zmian organizacyjnych PPWK objęło i
zaspokoiło potrzeby kartograficzne całej gospodarki naro
dowej?

Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficz
nych było powołane w końcu 1951 roku i zorganizowane
głównie na bazie Warszawskiego Okręgowego Przedsiębior
stwa Kartograficznego. Działalność wydawnicza PPWK obejmuje wszystkie dziedziny potrzeb w zakresie wydaw
nictw geodezyjnych i kartograficznych dla szkolnictwa, tu
rystyki i w szerokim pojęciu dla całej gospodarki narodo
wej. I tak, opracowujemy i wydajemy:
— mapy szkolne — ścienne i podręczne-fizyczne, poli
tyczno-administracyjne, historyczne i tematyczne;
— mapy ogólnogeograficzne — informacyjne i przeglą
dowe, przeznaczone dla ogółu społeczeństwa;
— mapy turystyczne i plany miast;
— mapy drogowo-samochodowe;
— atlasy szkolne — geograficzne i historyczne — dla
szkół podstawowych, średnich i wyższych;
— atlasy geograficzne i historyczne dla szerokiego ogółu;
— mapy plastyczne Polski i ciekawszych regionów tury
stycznych;

— numery znaków;
— przewyższenie pomierzone z odpowiednimi popraw
kami;
— średni błąd pomiaru;
— data pomiaru;
i wprowadzany do pamięci systemu.
Co pewien czas wszystkie wysokości wewnątrz każdego
obwodu sieci I klasy powinny być ponownie wyrównane,
z zachowaniem zasady niezmienności wysokości znaków,
które nie uległy przesunięciu. Tabulogramy wyrównania po
winny być umieszczone w periodycznie wydawanym kata
logu aktualnych wysokości.
Uzupełnieniem tego katalogu powinien być katalog adre
sów (opisów topograficznych) znaków wysokościowych, spo
rządzany dla poszczególnych województw, oraz periodycz
nie wydawane uzupełnienia zawierające informacje o zna
kach nowych i zniszczonych. Jednoznaczny system nume
racji powiąże sobą oba te wydawnictwa — tabulogramy
wyrównania wysokości i katalog adresów.

— mapy i atlasy specjalne, tematyczne dla potrzeb go
spodarki narodowej, biur i instytucji;
— książki, tablice rachunkowe dla szkolnictwa, wyższych
uczelni, przedsiębiorstw geodezyjnych.
W ciągu 26 lat istnienia PPWK opracowało i wydało
4776 tytułów w ogólnym nakładzie 120,5 min egzemplarzy
i wartości 1594,7 min złotych. Przy istniejących środkach
i stosunkowo małym potencjale produkcyjnym wyniki do
prawdy są imponujące, a — jak Pan widzi — zakresem
swego działania PPWK obejmuje wszystkie potrzeby spo
łeczne. W chwili obecnej daleko jest jednak do pełnego za
spokojenia tych potrzeb, bowiem rozwój gospodarki narodo
wej, oświaty i kultury wymaga stale nowych opracowań
niezbędnych w życiu społeczeństwa. Aby dostatecznie za
spokoić te potrzeby, konieczny jest wzrost potencjału pro
dukcyjnego o około 100% w stosunku do stanu obecnego.
W poszukiwaniu dróg wiodących do zaspokojenia potrzeb
kartograficznych turystyki środowisko naukowe Politech
niki Warszawskiej dyskutowałoł) nad polskim modelem
organizacyjnym kartografii. W dyskusji tej proponowano
między innymi powołanie regionalnych ośrodków wydaw
nictw kartograficznych współpracujących z GKKFiT,
PTTK i ZHP. Jaki jest pogląd Pana Dyrektora w tej spra
wie?

Bardzo mi przykro, ale nie podzielam szeregu stwier
dzeń, myśli i sugestii wysuniętych we wspomnianej przez
Pana dyskusji w środowisku naukowym Politechniki War
szawskiej. Większość wypowiedzi jest oparta na przesłan
kach teoretycznych, bez głębszego rozeznania istniejącego
stanu i możliwości produkcyjnych. Moim zdaniem, nie na
leży szukać nowego modelu, tylko rozbudowywać ukształ
towany w naszych polskich warunkach model organizacyj
ny, oparty na dwu ośrodkach kartograficznych — war
szawskim i wrocławskim. Wiele krytycznych uwag i utys
kiwań co do stanu polskiej kartografii i jej braków wynika
ze stosunkowo małych, jak na różnorodne potrzeby 35-miIionowego kraju, możliwości produkcyjnych zakładów. Obecne zakłady w krótkim stosunkowo czasie osiągnęły dobry
poziom europejski tak pod względem opracowań meryto
rycznych, jak i wykonania technicznego. Niestety, różne
przyczyny złożyły się na to, że mimo nieustannych, czynio
nych od wielu lat, wysiłków kierownictwa nie następuje
dalszy wzrost mocy produkcyjnych. Konieczne są więc
wszelkiego rodzaju poczynania w kierunku rozbudowy tych
ośrodków, tak pod względem kadrowym, jak i wyposażenia
sprzętowego, co — w wypadku realizacji — przyniesie w
krótkim stosunkowo czasie zadowalające rozwiązanie pro
blemu.
Czy Pan Dyrektor może poinformować czytelników Prze
glądu Geodezyjnego o założeniach programowych działal
ności PPWK na najbliższą przyszłość?

W założeniach programowych PPWK w zakresie wydaw
nictw kartograficznych na najbliższą i dalszą przyszłość
przewiduje się coraz lepsze i wszechstronniejsze zaopatrze’) Przegląd Geodezyjny 12/1977.
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nie szkolnictwa w pomoce naukowe, jak: atlasy, mapy
ścienne, podręczne, plastyczne i diamapy, dzięki opracowaniu
nowej generacji atlasów oraz zestawu kartograficznych po
mocy szkolnych. Przewidujemy wzbogacenie tych opraco
wań problematyką ochrony środowiska, bilansami wodnymi
i energetycznymi, międzynarodową współpracą gospodarczą,
co, w obliczu wprowadzania od 1978 roku reformy systemu
oświaty w Polsce, będzie miało niewątpliwy wpływ na
kształtowanie nowoczesnego poglądu na świat i właściwych
postaw obywatelskich wśród uczniów. Planujemy kontynu
ację wydawania serii map obrazujących wysiłek zbrojny
i martyrologię narodu polskiego w okresie II wojny świa
towej. Ta bardzo cenna i graficznie przekonująco rozwią
zana seria, nie mająca precedensu w kartografii innych
krajów, spełnia nie tylko poważną rolę informacyjną, szcze
gólnie wśród nie znających tamtego okresu młodych poko
leń Polaków, lecz niesie również duży ładunek wychowaw
czy i emocjonalny.
W związku z dynamicznym rozwojem turystyki pieszej
i motorowej, zarówno krajowej, jak i zagranicznej przewi
dujemy opracowanie i wydanie dalszych map turystycz
nych — atrakcyjnych, a dotychczas nie wydanych regionów
kraju, przepracowanie i wzbogacenie treści szeregu pozycji
już wydanych, wydanie dalszych planów miast, kontynu
ację wydawania map samochodowych i zakończenie serii
map samochodowych Europy, wydanie Atlasu Samochodo
wego Europy, opracowanie i wydanie nowej serii map
przeglądowych świata, opracowanie i wydanie Atlasu Uzdrowisk Polskich i szeregu innych wydawnictw wynika
jących ze zgłaszanych potrzeb społecznych. Przewidujemy
również wydawanie różnych map i atlasów tematycznych
dla gospodarki narodowej, w tym druk map topograficznych.
Planujemy także szerszy niż dotychczas udział w między
narodowej współpracy, wyrażający się w podjęciu wspól
nych opracowań pojedynczych pozycji i zestawów map, jak
również zwiększenie eksportu.
Panie Dyrektorze, PPWK prowadzi działalność wydaw
niczą literatury geodezyjno-kartograficznej. Dział wydaw
nictw książkowych dysponował bardzo skromnymi środka
mi, przede wszystkim na podręczniki dla szkolnictwa geo
dezyjnego. Czy takie ograniczenie zasięgu tematycznego wy
dawnictw nie utrudnia rozwoju geodezji i kartografii?

Nie uważam, aby nasze książkowe wydawnictwa geode
zyjne i kartograficzne uległy z jakichkolwiek powodów ograniczeniu tematycznemu. Wprost przeciwnie, można bez
przesady powiedzieć, że w tej dziedzinie mamy najbogat
szą literaturę w świecie.
W okresie powojennym działalność wydawniczą zapo
czątkował ówczesny Główny Urząd Pomiarów Kraju, a po
tem powierzono to zadanie Warszawskiemu Okręgowemu
Przedsiębiorstwu Kartograficznemu. W roku 1951 powstało
Państwowe
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficz
nych, które wydaje książki z dziedziny geodezji i karto
grafii do chwili obecnej. Dorobek nasz w tej dziedzinie jest
olbrzymi. Przed wojną, w okresie dwudziestolecia wydano
20 poważniejszych pozycji obejmujących książki fachowe i
tablice rachunkowe.
Obecnie, w latach 1945—1965, to jest w pierwszym po
wojennym dwudziestoleciu wydaliśmy 175 książek geode
zyjnych i tablic rachunkowych, licząc pierwsze wydania
i wznowienia, a do końca 1977 roku dorobek wydawniczy
w dziedzinie piśmiennictwa geodezyjnego i kartograficz
nego wynosił 265 książek i tablic rachunkowych, 57 Zeszy
tów Naukowych Instytutu Geodezji i Kartografii oraz 32
Roczniki astronomiczne. Zaopatrzyliśmy szkolnictwo śred
nie we wszystkie podręczniki zawodowe, wydaliśmy wiele
podręczników akademickich dla wydziałów geodezyjnych
szkół wyższych i książek zawodowych dla geodetów zatrud
nionych w produkcji, zaopatrzyliśmy także szkolnictwo i
przedsiębiorstwa, geodezyjne we wszystkie potrzebne tabli
ce rachunkowe. Wydawnictwa te są również wielką pomo
cą dla naszych specjalistów wykonujących za granicą prace
geodezyjne i kartograficzne lub zatrudnionych w szkolnic
twie krajów rozwijających się. Staramy się nadążać za
postępem naukowo-technicznym wydając nowe pozycje.
W programach wydawniczych zwraca uwagę brak pozycji
o tematyce popularnonaukowej, które w szerszym kolpor
tażu i czytelnictwie publicznym ułatwiają działaczom spo
łecznym i gospodarczym zorientowanie się w możliwościach
geodezji i kartografii w dziedzinach: zagospodarowania zie
mią, dokumentacji terenowo-prawnej, przebudowy struktur
terenowych, geodezyjnej lokalizacji projektowanych inwe
stycji, fotointerpretacji, kartointcrpretacji itp. Ogół geode
tów przykłada wielką wagę do spopularyzowania geodezji
wśród społeczeństwa. Jaki jest pogląd Pana Dyrektora na
tę sprawę?

Wydanie pozycji popularnonaukowej ? dziedziny geo
dezji i kartografii zależy przede wszystkim od znalezienia
kompetentnego autora i od instytucji, która zechce sfinan
sować takie wydawnictwo. Przy obowiązujących obecnie
cenach jednostkowych za arkusz wydawniczy dopiero na
kład powyżej 12 000 egzemplarzy może pokryć koszty włas
ne lub przynieść pewien zysk. Nakłady naszych książek
wynoszą od 1000 do 4000 egzemplarzy, zależnie od liczby
odbiorców interesujących się tematyką omawianą w książ
ce. Książki o takich niewysokich nakładach są deficytowe
i muszą być dofinansowane. Obowiązek dofinansowania od
1974 roku spoczywa na tych resortach, dla których dana
pozycja jest wydana. Książki dla technikum geodezyjnego
dofinansowuje Ministerstwo Oświaty i Wychowania, dla
szkół wyższych — Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyż
szego i Techniki, a dla potrzeb przedsiębiorstw geodezyj
nych — Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Pozycje, na
które zawarto umowy przed rokiem 1974, są dofinansowa
ne przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Karto
graficznych. Dofinansowania nie wymagają tylko tablice
rachunkowe, których materiał liczbowy nie przestaje być
aktualny i dlatego są one wydawane w nakładach pokry
wających koszty własne.
Niestety, nie znaleziono dotychczas mecenasa, który by
pomógł sfinansować popularnonaukową książkę o geodezji
i kartografii. Czynnikiem najbardziej ograniczającym dzia
łalność wydawniczą, zresztą nie tylko naszą, jest trudność
w znalezieniu autorów dla wielu pozycji, których oczekują
czytelnicy i szkolnictwo. Kadra naukowców uskarża się, że
wśród zajęć dydaktycznych, naukowych, a często i admi
nistracyjnych nie może już znaleźć czasu na pisanie ksią
żek. Jest to zajęcie wymagające istotnie dużo czasu, znajo
mości języków obcych, śledzenia literatury i nieustannego
postępu technicznego.
Duże trudności mamy również wskutek braku chętnych
do podjęcia pracy redaktora merytorycznego w wydawnic
twie. Redaktor merytoryczny powinien być specjalistą wy
sokiej klasy, a dysproporcje płacowe występujące między
przedsiębiorstwami geodezyjnymi a wydawnictwem nie za
chęcają do podjęcia tej trudnej, odpowiedzialnej pracy.
Zdajemy sobie sprawę, że wydawanie literatury geodezyj
nej i kartograficznej jest niezbędne do szkolenia kadry i do
rozwoju geodezji w naszym kraju, PPWK nie szczędzi więc
starań, aby utrzymać dalszy rozwój tej dziedziny działalno
ści. Każda jednak nowa pozycja wymaga znalezienia kom
petentnego i chcącego pisać autora, a także tak zwanego
mecenasa, który zechce tę pozycję dofinansować.
Charakterystyczne są losy siedziby PPWK, nieodłącznie
związane z odbudową Warszawy i budową zrębów służby
geodezyjnej Polski Ludowej. W końcowych latach czter
dziestych zrujnowane mury narożnego pięciopiętrowego bu
dynku przy zbiegu ulicy Solec i Wioślarskiej znalazły się na
terenie planowanego parku młodzieży. Przeznaczono je do
zupełnego zburzenia. Starania Felicjana Piątkowskieg o, dyrektora Biura Kartograficznego Głównego Urzędu
Pomiarów Kraju, doprowadziły do decyzji władz miejskich
zezwalającej na odbudowę trzech kondygnacji i tymcza
sowe użytkowanie budynku. Niska jego bryła miała być
wtopiona w drzewostan, w zieleń parku. Założenia projek
towe biurowca nie mieściły się w pozyskiwanym metrażu.
Przedłożony przeze mnie wniosek ministrowi Budownic
twa, Romanowi Piotrowskiemu, o zwiększenie ku
batury, postulował podwyższenie budynku o dwie kondy
gnacje. Ustalenia urbanistyczne BOS ograniczały decyzje
ministra i dlatego w drodze wyjątku minister wyraził zgo
dę na podniesienie wysokości budynku o jedną kondygna
cję. Odbudowę prowadziło SPB pod kierunkiem inż. Ry
szarda L e on i a k a, obecnego wicedyrektora Departamen
tu Inwestycji MAGTiOS, nadzór sprawował mgr inż. arch.
Arseniusz Romanowicz; późniejszy główny projektant
dworców warszawskich: Wschodniego, Śródmiejskiego
i Centralnego. Załoga budowlana, jej kierownik i inspektor
nadzoru wykonali zadania bardzo dobrze. Do jej sukcesu
należy również likwidacja w maszynowni źródełka, które
nawadniało przez pewien czas podłoże betonowe, odpiera
jąc zakusy inżynierskie. Obecne zagospodarowanie terenów
Solca i Powiśla zezwala na zmianę wysokości budynku, cze
go dowodem jest sąsiadujący wysokościowiec.
Rola kartografii znajdowała się na pozycji priorytetowej
i objęta była największą troską i wysiłkami Organizacyjny?mi aktywu kierowniczego Głównego Urzędu Pomiarów
Kraju.
W gmachu przy ulicy Solec znalazło siedzibę Biuro Kar
tograficzne, jako centralna jednostka planowania, zarzą
dzania i koordynacji prac kartograficznych w kraju. Pod
legał mu bezpośrednio miejscowy zakład wykonawczy kartograficzno-reprodukcyjny oraz pośrednio wojewódzkie pra
cownie kartograficzne.
Rozmawiał Bronisław Lipiński
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Przydatność mapy zasadniczej do racjonalnego gospodarowania ziemią

na obszarach rolnych i leśnych
Dynamika rozwoju kraju wymaga mapy aktualnej i peł
nowartościowej pod względem technicznym, której treść
i forma opracowania jest dostosowana do głównych po
trzeb gospodarczych. Dla obszarów rolnych i leśnych mapą
taką — w świetle założeń teoretycznych i obowiązujących
przepisów — ma być mapa zasadnicza w skali 1:5000,
opracowana na podkładzie fotogrametrycznym.
Konstrukcja mapy, jej treść sytuacyjna, a w miarę po
trzeb i wysokościowa, powinny stanowić pełnowartościowe
źródło informacji, niezbędnych w wypadku lokalizacji w
terenie obiektów inwestycyjno-gospodarczych. Ponadto
mapa ta ma stanowić podstawę prac związanych z założe
niem, odnowieniem i prowadzeniem ewidencji gruntów
oraz prac techniczno-projektowych w procesie przekształ
cania struktury działek gospodarstw indywidualnych i jed
nostek gospodarki uspołecznionej.
Niniejsze opracowanie jest próbą oceny mapy pod ką
tem jej przydatności do potrzeb racjonalnego gospodaro
wania ziemią na obszarach rolnych i leśnych. Omówiono
w nim trzy aspekty zagadnienia:
— mapę zasadniczą jako nośnik informacji 0 terenie;
— technologię prac terenowych związanych ze sporzą
dzeniem mapy zasadniczej;
— wykorzystanie mapy do odnowienia ewidencji grun
tów oraz aktualizacji jej operatów w wyniku pomiarów
uzupełniających i różnych prac projektowych.
Mapa zasadnicza jako nośnik informacji 0 terenie

W miarę upływu czasu od wydania pierwszych przepi
sów 0 sporządzaniu mapy wzrastał popyt na nowe, coraz
wszechstronniejsze i szczegółowsze informacje 0 terenie,
niezbędne do potrzeb planowania, prognozowania i bieżą
cej gospodarki ziemią, jak również do projektowania no
wej struktury władania.
Treść mapy, określona w przepisach tylko ogólnie, szyb
ko narasta i zależnie od lokalnych potrzeb występujących
nawet na niewielkim obszarze. Często wykazywano ele
menty treści nie mające istotnych wartości na mapie, po
trzebne tylko nielicznemu kręgowi zainteresowanych. Pro
wadziło to do nadmiernego zagęszczenia treścią rysunku
mapy, zmniejszenia jej przejrzystości i czytelności oraz
do szybkiej, chociaż tylko pozornej dezaktualizacji.
Dla zapobieżenia dalszemu rozrastaniu się treści mapy
zasadniczej w 1975 roku podjęto decyzje, których celem
było usprawnienie prac przy sporządzaniu i utrzymaniu
mapy w aktualności oraz wyeliminowanie szczegółów
i oznaczeń nie mających znaczenia dla rzeszy użytkowni
ków (zarządzenie nr 2 prezesa GUGiK z dnia 10 marca
1975 r. w sprawie treści mapy zasadniczej).
Nośnikiem informacji szczegółowych 0 charakterze spe
cjalnym są w tej sytuacji tematyczne mapy nakładkowe,
sporządzane w skali mapy zasadniczej lub w innych ska
lach — pochodnych skali zasadniczej. I tak, dla zagadnień
(tematów) szczegółowych, jak uzbrojenie ulic osiedlowych,
są to mapy w skalach większych od skali zasadniczej, zaś
dla zagadnień 0 dużej możliwości generalizacji szczegółów
— mapy w skalach mniejszych.
Z posiadanych opracowań do grupy map tematycznych
dla terenów rolnych i leśnych można zaliczyć:
— mapy ewidencji gruntów;
— mapy klasyfikacji gleboznawczej i mapy glebowo-rolnicze;
— mapy zasobności gleb w składniki pokarmowe;
— mapy gospodarcze obszarów leśnych i leśne mapy
przeglądowe;
— mapy rzeźby terenu;
— inne mapy, zależnie od potrzeb regionu.
Jeszcze szczegółowsze informacje 0 terenie zav
mapy studialne, sporządzane zależnie od potrzeb wy
jących na obszarze jednej wsi, gospodarstwa wiel
rowego itp.

Ponieważ bilans potrzeb mapowych w gospodarce rolnej
i leśnej, mimo badań w tym zakresie i pewnych doświad
czeń [1, 3, 5], jest zadaniem niezwykle skomplikowanym,
sprawę liczebności i treści map tematycznych czy studial
nych należy traktować jako otwartą. Nie ma ona jednak
większego wpływu na treść mapy zasadniczej.
Technologia prac terenowych związanych ze sporządzeniem
mapy zasadniczej

W geodezji urządzeń rolnych i leśnych mapa zasadnicza
jest materiałem podkładowym do różnych prac 0 charak
terze analitycznym, w mniejszym natomiast stopniu źród
łem przekazu informacji. Oceniając pod tym kątem mapę
zasadniczą, opartą na zdjęciach lotniczych, można twier
dzić, że wcześniejsza edycja, mimo bogatej treści sytuacyjno-topograficznej, znacznie odbiegała od założeń. Praktyka
wykazała szereg luk w. organizacji prac nad jej sporzą
dzeniem i późniejszym wykorzystaniem.
Udostępnione służbie geodezyjnej resortu rolnictwa kre
skowe pochodne mapy zasadniczej, sporządzonej na pod
kładzie fotogrametrycznym, wykazywały słaby związek
z terenem. Mapy miały złą konstrukcję matematyczną
osnowy, która nie odpowiadała wymaganiom stawianym
w technicznych pracach geodezyjnych na obszarach wiej
skich. Granice stanu posiadania uwidocznione na mapach
były określone na podstawie terenowych prac redakcyj
nych — uczytelnionych fotomap. W dokumentacji (opera
tach technicznych) brakowało jednak danych pomiarowych,
koniecznych do prawidłowego obliczenia powierzchni czy
odtworzenia w terenie zatartych granic władania znacznej
części działek gruntowych. Pomiar obejmował tylko małe
działki 0 powierzchni mniejszej od 2 cm2 w skali mapy
oraz działki wąskie 0 szerokości mniejszej od 20 metrów
i wydłużeniu większym niż 20 :1 (p. 63 instr. C-ΠI)∙. Nie
aktualizowana treść map bardzo często nie odzwierciedla
faktycznego stanu na gruncie. W warunkach Polski pół
nocnej na przykład, gdzie działki są duże i często 0 nie
regularnych kształtach, brakowało danych do prawidło
wego obliczenia powierzchni.
W przedstawionej sytuacji niewielka przydatność pierw
szych map zasadniczych do prac geodezyjnych na obsza
rach rolnych i leśnych powodowała, że geodezyjna służba
tych resortów niechętnie z nich korzystała, opierając więk
szość prac na mapach opracowanych na podstawie bez
pośrednich pomiarów terenowych. Ta niewłaściwa sytua
cja 'była sygnalizowana również w wielu publikacjach
i dyskutowana na różnych konferencjach naukowych
i technicznych poświęconych zagadnieniu sporządzania
mapy zasadniczej i wykorzystania jej do innych prac geo
dezyjnych [2, 4, 6, 7, 8], We wszystkich publikacjach i re
feratach czy wypowiedziach konferencyjnych proponowa
no zawsze technologię sporządzania mapy zasadniczej za
pewniającą właściwą jakość mapy, wykonywania w przy
szłości pomiarów dodatkowych dla ewidencji gruntów
i technicznych prac urządzeniowo-rolnych czy leśnych.
Poczynając od 1972 roku, technologia sporządzania mapy
uległa pewnym zmianom. Na podstawie decyzji Prezydium
Rządu z dnia 2 czerwca 1972 roku w sprawie realizacji
zadań związanych z regulowaniem własności gospodarstw
rolnych oraz scaleniem i wymianą gruntów nastąpiło po
rozumienie między prezesem Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii i ministrem Rolnictwa dotyczące współpracy
przy sporządzaniu mapy zasadniczej.
W świetle przepisów porozumienia, na obszarach, dla
których jest sporządzana mapa zasadnicza na podkładzie
fotogrametrycznym, powinna być założona osnowa poli
gonowa IV klasy 0 zagęszczeniu jeden punkt na 10—20 ha.
W wypadkach szczególnych technologia zakładania osnogeodezyjnej i technika pomiaru może ulegać zmianom
eżnie od potrzeb. Osnowy, zwłaszcza, gdy mapa ma być
korzystywana jako podkład do prac projektowych zwią

zanych z przebudową struktury władania na obszarach
rolnych, można realizować pod kątem potrzeb tych pro
jektów.
Z prac badawczych prowadzonych w Instytucie Plano
wania i Urządzeń Terenów Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie [9, 10, 11] wynika, że przy prze
budowie struktury władania oraz dla aktualizacji map
celowe jest zakładanie osnowy w postaci rzadko rozmie
szczonych punktów, o dokładności współrzędnych ±20 cm,
przyjętej w poligonizacji na obszarach terenów kategorii
C. Osnowa taka nawiązana do sieci państwowej i o do
wolnej konstrukcji, na przykład jako sieć mikrotriangulacji, a w wypadkach posługiwania się sprzętem do elektroOptycznego pomiaru długośęi (distomat) jako sieć mikrotrilateracji albo sieć poligonizacji o długich bokach, po
winna być zakładana tak, aby:
1) jeden punkt sieci przypadał średnio na obszar 40—
50 ha;
2) odległość między sąsiednimi punktami wahała się w
granicach 700—1000 m;
3) była wzajemna widoczność między punktami osnowy
tworzącymi takie konstrukcje, jak trójkąt czy czworokąt
geodezyjny;
, , .
4) była możność łatwego pomiaru metodą bezpośrednią
wszystkich długości tworzonych konstrukcji;
5) było możliwe łatwe zidentyfikowanie zakładanych
punktów na aktualizowanej mapie;
6) było możliwe dalsze rozwinięcie osnowy siecią linii
pomiarowych, a w wypadkach koniecznych — ciągami po
ligonowymi IV i V klasy technicznej;
7) wybrane w terenie punkty osnowy nie były narażone
na zniszczenie.
Założoną dokładność wyznaczania współrzędnych punk
tów (±20 cm) można uzyskać, w wypadkach sieci’ triangutrilateracyjnych, używając do pomiaru teodolitów o no
minalnej dokładności odczytu minimum 20" przy pomia
rze kątów w dwu seriach.
Wymienione wyżej porozumienie oraz załączone przepisy
techniczne, a następnie zmiany i uzupełnienia przepisów
z 30 sierpnia 1975 roku, przewidują również zmiany w
technologii uczytelnienia treści sytuacyjnej.
Przy uczytelnianiu stanu władania dla wszystkich gra
nic obrębów przewiduje się obecnie rozgraniczenie i pobra
nie miar z dokładnością odpowiadającą I grupie szczegó
łów terenowych, a dla wszystkich działek gruntowych —
pomierzenie ich szerokości lub miar czołowych w nawią
zaniu do założonej osnowy. Pomierzone granice działek
podlegają porównaniu z przebiegiem na mapach ewiden
cyjnych, a rozbieżności powinny być wyjaśnione ze służbą
geodezyjną resortu rolnictwa, w trybie przewidzianym dla
ustalenia stanu władania, jak przy zakładaniu ewidencji
gruntów.
Zagadnienie wykorzystania mapy do odnowienia ewidencji
gruntów oraz aktualizacji operatów w wyniku pomiarów
uzupełniających i różnych prac projektowych

Sporządzona dla określonego terenu mapa zasadnicza,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi podstawę
do odnowienia ewidencji gruntów oraz aktualizacji ewi
dencji.
Przedstawiona wcześniej technologia sporządzenia mapy
zapewnia zgodność treści sytuacyjnej z terenem i aktual
ności prawnych granic poszczególnych działek gruntowych.
Uzyskane w czasie prac terenowych analityczne szerokości
działek lub miary czołowe krótszych granic pozwalają na
prawidłowe określenie powierzchni. Odnowiony na pod
stawie nowych obliczeń operat ewidencyjny może zawie
rać pełnowartościowe zestawienie powierzchni działek
gruntowych [9, 11, 12, 13], W tej sytuacji — zdaniem auto
rów — dyskusyjna jest obowiązująca dotychczas w re
sorcie rolnictwa technologia polegająca na przyjmowaniu
do operatu odnowionej ewidencji — powierzchni ustalo
nych wcześniej i ujawnionych w operacie wycofanym. Na
leży podkreślić, że odnowienie ewidencji jest niepowta
rzalną okazją do wprowadzenia zmian w powierzchniach,
wynikłych z doskonalszej techniki ustalenia (zmiany spo
wodowane wykryciem błędów grubych można i należy
zawsze wprowadzać do operatów ewidencyjnych).
Korzystanie z operatu odnowionej ewidencji może być
co prawda utrudnione występowaniem omyłek spowodo
wanych rozbieżnościami pomiędzy powierzchniami uwi
docznionymi w wycofanych operatach ewidencji gruntów
i w szeregu innych dokumentach (administracyjnych, są
dowych, notarialnych itp.) a powierzchniami nowo usta
lonymi. Uniknięcie omyłek jest jednak możliwe dzięki
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wprowadzeniu do nowych rejestrów gruntów, wszędzie
tam gdzie zachodzi potrzeba, uwagi o treści: w wycofanym
rejestrze gruntów powierzchnia działki wynosiła...
Wykojgystanie mapy zasadniczej do aktualizacji ewi
dencji i w technicznych pracach projektowych jest od
rębnym zagadnieniem. Panuje przekonanie, że aktualizacja
ewidencji gruntów, spowodowana zmianami ujawnionymi
w toku pomiaru uzupełniającego czy pracami projekto
wymi przekształcającymi strukturę władania, jest o wiele
bardziej skomplikowana od założenia ewidencji albo jej
odnowienia.
Czynności wykonywane na mapie w toku prac projek
towych i w czasie aktualizacji są ściśle związane z dokład
nością kartometryczną mapy. Kartometryczną dokładność
map określa średni błąd położenia punktów sytuacyjnych
na mapie. W świetle badań [8, 11, 14], mapę zasadniczą
na podkładzie fotogrametrycznym cechuje średni błąd po
łożenia punktu sytuacyjnego ms = ±0,3 mm. Jednak obo
wiązujące przepisy instrukcji C-III (Opracowanie mapy za
sadniczej w skali 1 :5000 na podkładzie fotogrametrycz
nym) są bardziej liberalne. Dopuszczają one występowanie
błędu średniego ms — ±0,5 mm. O dyskwalifikacji mapy
pod względem kartometryczności decyduje występowanie
odchyłek liniowych większych od podwójnego błędu śred
niego położenia punktu 2ms = ±1,0 mm w określonej skali.
W przepisach innych instrukcji technicznych zagadnienie
kartometryczności mapy przedstawia się odmiennie. In
strukcja techniczna Ministerstwa Rolnictwa z 1962 roku,
dotycząca sporządzenia podkładu geodezyjnego, w § 174
przewiduje, że różnice w miarach kontrolnych pobranych
z pierworysu mapy i sprawdzonych .w terenie nie mogą
przekraczać wartości 0,4 mm w skali mapy. Znacznie sze
rzej ujmuje zagadnienie dokładności mapy instrukcja B-IX
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, dotycząca pomia
rów uzupełniających i aktualizacji map i operatów.
Punkt 77 mówi: kartometryczną dokładność mapy należy
uważać za wystarczającą do opracowania wyników pomia
ru uzupełniającego, o ile różnice w miarach kontrolnych
pobranych z mapy i z terenu nie przekraczają wielkości
podwójnej odchyłki pomiarów liniowych. Wielkości te
przedstawia tablica 1. Dla map zastępczych, używanych
przy pracach geodezyjnych do czasu sporządzenia mapy
zasadniczej, instrukcja B-IX przewiduje, że mapę o mia
nowniku skali równym M można wykorzystać do prac
technicznych, o ile wyniki pomiaru kontrolnego nie wykaźą większych odchyłek liniowych niż
AL ≤ 0,7mm∙M + u)∕i,
przy kartowaniu pojedynczych elementów liniowych oraz

AL ≤. 1,0 mm∙Mj/n -)-u]∕Ljr
przy kartowaniu ciągów poligonowych lub związków linio
wych o n bokach i średniej długości boku równej L¡T, zaś
u = 0,047 — współczynnik dokładności pomiaru liniowego.
Wielkości dopuszczalnych odchyłek dla linii kontrolnych
zakładanych na mapach zastępczych w skali 1 : 5000 przed
stawia tablica 2.
Tablica I. Wielkoici dopuszczalnych odchyłek dla odcinków kontrolnych pobieranych
w celu oceny kartometryczności mapy wykorzystywanej" do pomiarów uzupełniających
Dopuszczalna odchyłka odcinka 2 dt

Długość odcinka

w [m]

w [ni]

w [mm] w skali 1:5000

100
300
500
1000
1800

0,94
1,64
1,96
3,00
4,00

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

Źródło: Instrukcja B-IX Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z 1959 roku

Tablica 2

Długość linii
kontrolnej
w [m]

Wielkość dopuszczalnych odchyłek na mapie
w [mm]

dla pojedynczych
linii kontrolnych

dla związków liniowych
o 9 bokach

0,9
1,0
U

3,2
3,3
3,4

100
300
500
Źródło: Instrukcja B-IX z 1959 roku

Z przedstawionych w tablicy 1 wielkości dopuszczalnych
odchyłek wynika, że mapa zasadnicza, która w założe
niach ma stanowić podstawową mapę do opracowań geo
dezyjnych, nie spełnia tego warunku w odniesieniu do po
miarów uzupełniających. Dopuszczalne odchyłki liniowe dla
mapy uzupełniającej są we wszystkich podanych w tabli
cy wypadkach mniejsze od takich samych odchyłek dla
mapy zasadniczej [±l,0 mm]. Nominalna dokładność mapy
zasadniczej umożliwia wykorzystanie jej tylko jako mapy
zastępczej, ponieważ tylko wielkości dopuszczalnych od
chyłek dla takiej mapy (tabl. 2) odpowiadają wymaganiom
dokładnościowym instrukcji C-III o sporządzaniu mapy
zasadniczej.
Rozbieżności w przepisach technicznych dotyczących oce
ny kartometryczności map uniemożliwiają jednolite wyko
rzystanie posiadanych zasobów mapy zasadniczej do prac
projektowych i aktualizacji ewidencji gruntów. W różnych
województwach opracowano odmienne technologie tych
prac, co wiąże się z różnymi kosztami wykonania. Ponadto
w środowisku geodezyjnym wytworzyła się opinia o nie
wielkiej przydatności mapy zasadniczej do prac projekto
wych i aktualizacji ewidencji.
W tej sytuacji, w celu umożliwienia racjonalnego wy
korzystania mapy zasadniczej do wszystkich prac geodezyj
nych koniecznością jest ujednolicenie we wszystkich in
strukcjach technicznych (również w instrukcji C-III) prze
pisów dotyczących oceny kartometryczności podkładu ma
powego. Słuszne przy tym jest ustalenie następujących
'kryteriów:
— średni błąd położenia punktu sytuacyjnego na mapie
nie może przekraczać wielkości 0,3 mm w określonej skali
τn5 ≤ i 0,3 mm

— średnia odchyłka liniowa dla szeregu linii kontrol
nych pomierzonych w terenie i na ocenianej mapie nie
może być większa od wielkości błędu punktu sytuacyjnego
na mapie
AL ≤ 0,3 mm
— maksymalna odchyłka liniowa przy pomiarze szeregu
linii kontrolnych nie może być większa od podwójnej wiel
kości średniego błędu położenia punktu na mapie
-JLmaι ≤ 0,6 mm

odchyłka ta nie może także występować częśoiej niż w
30% mierzonych linii kontrolnych.
Powszechne zastosowanie metod fotogrametrycznych do
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opracowania mapy zasadniczej nie może budzić zastrzeżeń.
Jednak sprawa technologii opracowania mapy jest ciągle
otwarta. W miarę rozwoju rozwiązań teoretycznych w tym
zakresie, technologia powinna być systematycznie dosko
nalona i powszechnie stosowana w produkcji.
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W okresie powojennym służba geodezyjno-urządzeniowa
wykonała wiele prac bardzo istotnych dla gospodarki naro
dowej, a w szczególności dla kształtowania rolniczej prze
strzeni produkcyjnej. Wspomnę tu o takich, jak: parce
lacja majątków, regulacja gospodarstw, powszechna gle
boznawcza klasyfikacja gruntów, założenie ewidencji grun
tów, scalenia i wymiany gruntów i inne. Nasilenie niektó
rych prac było i jest różne w poszczególnych rejonach kra
ju, co wynika z ukształtowanej struktury społeczno-ekono
micznej i organizacyjnej wsi i rolnictwa. Ogólnie można
stwierdzić, że wykonywane prace dotyczą geodezyjnego or
ganizowania (urządzania) struktury terenowej obszarów
rolnych. Są to więc prace z zakresu geodezji stosowanej
przy organizacji terenów rolnych. Ponadto większość wo
jewódzkich biur geodezji i terenów rolnych wykonuje i in
ne prace geodezyjne, a w szczególności takie, jak pomiary
sytuacyjno-wysokościowe i przygotowanie dokumentacji ge
odezyjnej do potrzeb inwestycji rolniczych oraz inne usługi
geodezyjne z zakresu pomiarów inwentaryzacyjnych i rea
lizacyjnych. Moim zdaniem, nic nie wskazuje na to, że w
najbliższym czasie profil prac wykonywanych przez służbę
geodezyjno-urządzeniową ulegnie radykalnej zmianie. Wy
nika zatem logiczny wniosek, że trzeba posiadać odpowied
nie do tych wykonywanych zadań techniczne uzbrojenie sta
nowiska pracy.
Jak wiadomo w geodezji stosowanej możemy wyróżnić
dwa główne etapy prac, to znaczy prace połowę i kame
ralne. Pierwszy etap dostarcza danych liniowych i kąto
wych, a końcowyrn produktem drugiego etapu jest mapa
lub obliczenia do projektu. Sprzęt geodezyjny można umow
nie podzielić na instrumenty geodezyjne i drobny sprzęt
geodezyjny.
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Tablica 1
W praktyce geodezyjno-urządzeniowej w najbliższej przy
szłości nie będą stosowane nowoczesne przyrządy fotometKoszt
ryczne, wysokiej dokładności instrumenty laserowe do po
Wartość
Lp.
Rodzaj sprzętu
Liczba
jednostkowy
w [tys. zł]
miaru odległości, automatyczne teodolity lub niwelatory,
w [zł]
ani zautomatyzowane Stolydokartowania i rysowania map,
2
1
3
4
5
oparte na treści mapy zapisanej na taśmie magnetycznej.
Geodeta urządzeniowięc w codziennej pracy używa co naj
1 Taśma stalowa 20
*mctrowa
2
220
0,4
wyżej instrumentu geodezyjnego typu DAHLTA, automa
2 Komplet szpilek
2
44
0,1
tycznego niwelatora lub najczęściej zwykłego teodolitu, ta3 Ruletka 25-metrowa
2
170
0,3
Węgielnica
z
pionem
4
1
Chimetru czy niwelatora technicznego produkcji Polskich
226
0,2
5 Tyczki składane
komplet
1 070
1,9
Zakładów Optycznych. Ponadto używa w pracach poto
6 Szkicownik połowy
1
200
0,2
wych przede wszystkim taśmy stalowej i ruletki, pryzma
7 Kalkulator funkcyjny
1
5 000
5,0
1
8 Planimetr
tów, tyczek i łat. Mapa powstaje drogą ręcznego karto
1 950
2,0
9 Nanośnik biegunowy
1
4 500
4,5
wania za pomocą cyrkla i podziałki lub nośnika, koordy10 Podzialka transwersalna
1
100
0,1
natografu. Ten sprzęt decyduje o liczbie wykonanych ro
11 Przybory kreślarskie i inne
pomoce do prac kameral
bót i wpływa na jakość prac. Biura są wyposażone także
nych
komplet
4 000
4,0
w urządzenia do małonakładowej i szybkiej reprodukcji
12 Niwelator
1
9 550
10,0
map i innych dokumentów geodezyjnych.
13 Łata niwelacyjna 3-metrowa
2
850
1,7
14 Teodolit
19,0
Dystrybutorem drobnego sprzętu geodezyjnego produkcji
1
19 068
Kopiarka
rotacyjna
typu
15
krajowej jest Centrala Techniczna, która jest z kolei zao
,,Skala”
1
36,0
36 000
patrywana przez Biuro Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrol
16 Wywolywarka typu ,,Skala”
1
11 670
12,0
nego z siedzibą w Poznaniu. Drobny sprzęt kreślarski pro
dukuje w kraju i rozprowadza Spółdzielnia Pracy „Skala”.
Razem
96,5
Można mieć zastrzeżenie do dwu spraw dotyczących drob
nego sprzętu produkcji krajowej:
— nierytmicznej dostawy sprzętu, co wiąże się prawdopo
wać podane w tablicy 2 uzbrojenie w sprzęt geodezyjny
dobnie z niedostateczną jeszcze produkcją;
stanowiska pracy w WBGiTR.
— jakości sprzętu, która w zasadzie nie ulega postępu
jącej i wyraźnej poprawie.
Niektóre WBGiTR są wyposażone w drogi sprzęt fotoOdczuwamy brak produkcji ortogonalnych nanośników
Teprodukcyjny i kserograficzny. Uwzględniając nakłady po
szczegółów, nanośników biegunowych, występuje nierytniesione i na ten sprzęt, należy stwierdzić, że koszt uzbro
miczna dostawa taśm i ruletek oraz tyczek geodezyjnych.
jenia stanowiska pracy geodety gminnego przewyższa około
dwukrotnie koszt zatrudnienia geodety w wojewódzkim
Szczególne zastrzeżenie odnosi się do produkowanych w
kraju ruletek, których podział ulega szybkiemu zatarciu
biurze.
i odczyt poszczególnych wskazań jest utrudniony lub zu
pełnie niemożliwy. Trzeba natomiast stwierdzić, że w ostat
Tablica 2
nich latach nastąpiła pewna poprawa zaopatrzenia w drob
Wskaźnik
ny sprzęt kreślarski, który resort kupuje, choć w niewy
Koszt
Wartość
na 1 zatrud
Lp.
Rodzaj sprzętu
jednostkowy
starczających ilościach, za dewizy w krajach zachodnich.
nionego
w
[zł]
w
[tys. zł]
geodetę
Chodzi tu o taki sprzęt, jak: rapidografy i foliografy, sza
blony pism, tusze i inne. Sprzęt produkcji krajowej jest
2
4
3
5
1
gorszy od wzorów sprowadzanych z zagranicy. Różnica do
tyczy niezbyt starannego wykonania materiałów użytych
220
1,2
0,2
1 Taśma stalowa
do produkcji.
44
1,2
2 Komplet szpilek
0,1
Ruletka
25-metrowa
170
0,2
1,2
3
Na techniczne uzbrojenie stanowiska pracy powinny rzuto
250
0,3
4 Ruletka 50-metrowa
1,2
wać takie elementy, jak: rodzaj prac, technologia produk
226
1
0,2
5 Węgielnica z pionem
1 070
komplet
1,0
cji> organizacja pracy, ekonomika wykorzystania czasu pra - 6 Tyczki składane
200
0,2
1
7 Szkicownik połowy
cy i szczególnie drogich instrumentów geodezyjnych.
5 000
5,0
8 Kalkulator funkcyjny
1
4 500
0,2
0,9
W praktyce ekonomikę i organizację pracy dostosowuje
9 Nanośnik szczegółów
4 500
0,2
0,9
10 Nanośnik biegunowy
się najczęściej do liczebności i rodzaju posiadanego sprzętu.
12 000
0,2
2,4
11 Komasator geodezyjny
Należy dążyć do dostosowania rodzaju i liczebności sprzę
1 950
1
1,0
12 Planimetr
1 800
0,4
0,2
tu do asortymentu pracy i jej prawidłowej organizacji. Jak
13 Lornetka połowa
Podzialka transwersalna
100
1
0,1
14
wiadomo, prace geodezyjno-urządzeniowe wykonują, po
15 Przybory kreślarskie i inne
czynając od szczebla podstawowego, geodeci gminni, na
pomoce do prac kameral
4 000
4,0
nych
komplet
stępnie geodeci zatrudnieni w rejonowych oddziałach woje
Niwelator
typu Ni 025 wraz
16
wódzkich biur geodezji i terenów rolnych oraz geodeci tych
z kompletem łat niwelacyj
biur zatrudnieni w województwie.
14 000
nych
0,3
4,0
17 Tachimetr diagramowy
Zakres czynności geodety gminnego nie pozwala, realnie
49 000
typu DAHLTA OlOA
0,2
10,0
rzecz biorąc, na wykonywanie większych prac geodezyjnych.
wraz z kompletem łat
Prace połowę geodety gminnego ograniczają się w zasadzie
18 Teodolit typu THEO 020A
23 000
0,2
4,0
lub PZO TA-6
do rozgraniczenia i podziału nieruchomości oraz drobnych
19 Kopiarka rotacyjna typu
usług z zakresu geodezyjnych pomiarów inwentaryzacyj
36 000
,,Skala”
4,0
I20
0,1
Wywolywarka typu ,,Skala”
11 670
0,1
1,2
nych i realizacyjnych. Mając na uwadze operatywność ge
odety gminnego, techniczne uzbrojenie stanowiska pracy,
Razem
41,1
moim zdaniem, powinno być zgodne z propozycją zawartą
w tablicy 1. Wynika z tego, że koszt niezbędny uzbrojenia
technicznego jednego geodety gminnego będzie kształtować
się w granicach 100 000 złotych. Można mieć zastrzeżenie,
Sprawność i operatywność jednostek geodezyjnych wy
czy celowe jest wyposażenie stanowiska pracy w teodolity
maga zapewnienia odpowiedniego transportu. W zawodzie
i kopiarki rotacyjne we wszystkich gminach. Wydaje się,
geodety samochód jest niezbędnym narzędziem pracy. Do
że już obecnie w niektórych gminach większych obszarowo
bro organizacji i wydajności pracy oraz potrzeba sprawne
o dużym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych i znacznym
go załatwienia usług geodezyjnych świadczonych na rzecz
nasileniu inwestycji tego rodzaju sprzęt jest potrzebny.
rolnictwa wymaga co najmniej jednego samochodu typu
Koszt wyposażenia jednego stanowiska pracy w biurze
„Nysa” na pięciu geodetów wykonujących prace połowę.
zatrudniającym kilku geodetów powinien być tańszy, ze
Osobnym, moim zdaniem, również bardzo poważnym za
względu na ekonomikę wykorzystania instrumentów. Za
gadnieniem, jest należyta konserwacja sprzętu .geodezyj
kładając, że prace połowę stanowią średnio od 40—50%
nego. Nie wydaj e się, aby wiele biur geodezyjno-urządze
czasu potrzebnego do wykonania całej roboty geodezyjnej,
niowych miało etatowego konserwatora sprzętu. Nieposzanależy stwierdzić, że przy pojedynczym stanowisku pracy,
jak to ma miejsce w wypadku geodety gminnego, instru r nowanie mienia społecznego i nienależyta konserwacja
sprzętu ze strony Ujytkownika jest często przyczyną przed
ment geodezyjny nie będzie wykorzystany co najmniej w
wczesnego zniszczenia lub nieprzydatności użytkowej
60%.
sprzętu.
W wieloosobowej zorganizowanej jednostce, jaką jest na
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdań
przykład rejonowy oddział WBGiTR, można pomyśleć o or
ganizacji pracy zapewniającej wykorzystanie sprzętu w do
sku w swoim wyposażeniu ma następujący sprzęt geode
statecznym stopniu. Mając to na uwadze, można zaproponozyjny:
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teodolity, tachimetry, w tym 6 typu
DAHLTA
niwelatory (11 Samopoziomuj ących)
kalkulatory elektroniczne różnych
typów
arytmometry ręczne (50% o niskiej
sprawności technicznej)
planimetry
węgielnice
nanośniki szczegółów NS-I
nanośniki biegunowe NB-I
komasatory geodezyjne
taśmy stalowe
ruletki

liczba
sztuk

wskaźnik na
zatrudnione
go geodetę

35
41

0,3
0,4

57

0,5

90
93
116
14
9
15
146
137

0,8
0,9
1,1
0,1
0,1
0,1
1,4
1,3

W bezpośredniej produkcji geodezyjno-urządzeniowej Biu
ro łącznie z rejonowymi oddziałami zatrudnia 105 geo
detów. Porównując wskaźnik posiadanego sprzętu przypa
dający na jednego zatrudnionego geodetę z przedstawioną
propozycją uzbrojenia technicznego stanowiska pracy w
wojewódzkich biurach, można stwierdzić pewną zgodność
stanu istniejącego w Biurze ze stanem żądanym.
Można jednak wyciągnąć wniosek, że w Biurze jest nad
miar maszyn liczących. Istotnie, w miarę wzrastającej pro

dukcji nowoczesnych kalkulatorów funkcyjnych, będzie wy
nikało zagadnienie wykorzystania arytmometrów ręcznych.
W związku z tym, że Biuro wykonuje znaczną liczbę po
miarów sytuacyjno-wysokościowych do potrzeb inwestycji
rolniczych odczuwa się brak tachimetrów redukcyjnych typu
DAHLTA. Na 7 rejonowych oddziałów Biura, zatrudniają
cych od 10—12 geodetów, tylko 3 mają ten instrument.
Biuro dysponuje 12 samochodami, przeważnie typu „Ny
sa” i „Żuk”. Dwa rejonowe oddziały mają po dwa samocho
dy, pięć — po jednym, trzy samochody ma centrala Biura.
Na tle powyższych uwag można postawić podane niżej
wnioski.
1. Należy odnotować pewien postęp w zakresie wyposa
żenia stanowisk pracy w geodezji urządzeń rolnych, zwłasz
cza w niektóre typy instrumentów geodezyjnych, w ma
szyny liczące i sprzęt kreślarski.
2. Dla dalszej poprawy zaopatrzenia rynku w drobny
sprzęt geodezyjny należy dążyć do skoordynowania i odpo
wiedniego zwiększenia produkcji niezbędnego sprzętu, a
także do lepszej jego jakości.
3. Istotnym zagadnieniem jest ekonomiczne wykorzysta
nie posiadanego sprzętu, a także dbałość o sprzęt i jego na
leżyta konserwacja.
4. Celowe jest opracowanie optymalnego wzorca uzbroje
nia technicznego stanowiska pracy w geodezji urządzeń rol
nych, uwzględniającego aktualne możliwości oraz ekonomikę
i organizację ¡pracy.
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Vlll Konkurs Jakości Prac Scaleniowych i Wymiennych
Konkurs Jakości Prac Scaleniowych
i Wymiennych, organizowany przez
Ministerstwo Rolnictwa i Zarząd Głów
ny Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
wszedł już na stałe do tradycji ruchu
stowarzyszeniowego.
W kolejnym VIII już Konkursie,
obejmującym prace scaleniowe i wy
mienne zakończone w 1976 roku, ucze
stniczyło najwięcej, bo aż 16 woje
wódzkich biur geodezji i terenów rol
nych. Projekty scaleń i wymian grun
tów, wykonane w tych biurach, były
wstępnie ocenione i poddane selekcji
przez wojewódzkie sądy eliminacyjne.
Łącznie sądy te zakwalifikowały do
ostatecznej oceny przez Główny Sąd
Konkursowy 38 prac, w tym 21 pro
jektów scaleń i 17 projektów wymian
gruntów. Wykonano je w wojewódz
kich biurach geodezji i terenów rol
nych w: Białymstoku (4 prace), Byd
goszczy (1 praca), Gdańsku (2 prace),
Gorzowie (1), Kielcach (3), Krakowie
(2), Legnicy (1), Lublinie (3), Łodzi (2),
Opolu (1), Poznaniu (1), Przemyślu (1),
Rzeszowie (6), Warszawie (4), Wał
brzychu (3), Wrocławiu (3).
Wszystkie nadesłane prace były
szczegółowo zbadane przez Główny
Sąd Konkursowy w obecności bezpo
średnich wykonawców, a często rów
nież inspektorów kontroli, nadzoru i
odbioru robót albo głównych inżynie
rów wojewódzkich biur. Główny Sąd
Konkursowy, powołany przez Zarząd
Główny SGP, działał w następującym
składzie: przewodniczący — mgr inż.

Emil Nowosielski, sekretarz —
mgr inż. Jan Bielański, członkowie:
mgrinż.Helena Konstanta, doc.dr
inż. Stanisław Trautsolt i mgr inż.
Zygmunt Żurawski. W wyniku
szczegółowego zbadania przedstawio
nych projektów, porównania ich jako
ści, analizy sprawozdań z przebiegu i
wykonania poszczególnych etapów ro
bót oraz wysłuchania informacji osób
prezentujących oceniane prace, Głów
ny Sąd Konkursowy przyznał następu
jące nagrody, ufundowane przez Mi
nisterstwo Rolnictwa:

■ w zakresie scaleń gruntów
— I nagrodę w wysokości 20 000 zło
tych za wzorową jakość wykonania
projektu scalenia gruntów wsi Jabłon
ka, w województwie nowosądeckim
zespołowi z Krakowskiego Biura Geo
dezji i Terenów Rolnych w składzie:
Czesław Mietełka, Stanisław Pas e k, Edward Slemp, Janusz F abieleć, Józef Kozłowski, Ta
deusz Hubczenko i Joanna Kwia
tek. Projekt, ze względu na wyjątko
wą trudność opracowania, wynikającą
z ogromnego rozdrobnienia gruntów
(obszar 4375 ha, 1100 uczestników sca
lenia, liczba działek starego stanu
50 000) oraz ukształtowania terenu, wy
konywano wraz z uregulowaniem wła
sności gospodarstw rolnych przez
okres 5 lat. Stanowi on przykład odzy
skania znacznych rezerw produkcyj
nych rolnictwa, tkwiących w wadliwej
strukturze powierzchniowej gruntów;

— dwie równorzędne Π nagrody po
12 500 złotych zespołowi z WBGiTR w
Rzeszowie w składzie: Lucyna Bajda i Józef Bajda za projekt scale
nia wsi Długie, a także Stanisławowi
Śledziowi z WBGiTR w Warsza
wie za projekt scalenia wsi Ceranów;

— cztery równorzędne III nagrody
po 7500 złotych następującym kole
gom: Józefowi Szumigrajowi z
WBGiTR w Kielcach za projekt scale
nia wsi Baranów, Stanisławowi Sob
czakowi z WBGiTR w Lublinie za
projekt scalenia wsi Kopina, zespoło
wi z WBGiTR w Łodzi w składzie:
Edward Walasek, Wiesław Suche
cki i Tadeusz Ptasik — za projekt
scalenia wsi Wolbórz, a także zespoło
wi z WBGiTR w Warszawie w skła
dzie: Konstanty Makacewicz i
Jan Andrasik — za projekt scale
nia gruntów wsi Trzepowo-Murowanka;
— dyplomy uznania otrzymali kole
dzy: Władysław Nowocin i Zbig
niew Kawczyński z WBGiTR w
Łodzi, Augustyn Hassz WBGiTR w
Przemyślu, Wojciech Gumiński z
WBGiTR w Rzeszowie i Stefan Rybarczyk z WBGiTR w Warszawie;

■ w zakresie wymian gruntów
— I nagrodę w wysokości 7000 zło
tych zespołowi z WBGiTR we Wrocła
wiu w składzie: Lech Jęcz myk,
Bertold C i c h o ń i Stanisław Kazu235

bek — za wzorową jakość wykonania
projektu wymiany gruntów wsi Wy
kroty;
— dwie równorzędne nagrody PO
4000 złotych kolegom: Bolesławowi
Lasocie z WBGiTR w Gorzowie za
projekt wymiany wsi Trzcinne, Alek
sandrowi
Olszowskiemu
z
WBGiTR w Opolu za projekt wymiany
gruntów wsi Branice;
— za wysoką jakość wykonania pro
jektów wymian wyróżniono dyploma
mi uznania kolegów: Stanisława Rybk ę z WBGiTR w Krakowie, Wacława
Barana z WBGiTR w Legnicy, Grze
gorza Królaka i Andrzeja Kegla
z WBGiTR w Poznaniu.
Z okazji zakończenia VIII Konkursu
Jakości Prac Scaleniowych i Wymien
nych w dniu 16 III 1978 roku, w gma
chu NOT w Warszawie, odbyła sie
uroczystość wręczenia nagród i wyróż
nień laureatom Konkursu. Uroczystość

zaszczycili obecnością: wiceminister
Rolnictwa dr hab. Henryk Burczyk,
dyrektor Departamentu Gospodarki
Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa
mgr inż. Jan Kłopotowski, prezes
Zarządu Głównego SGP — płk mgr
inż. Cezary Lipert oraz członkowie
Prezydium Zarządu Głównego SGP.
Wręczenia nagród i dyplomów doko
nał wiceminister Rolnictwa, który po
dziękował nagrodzonym za bardzo do
bre opracowanie projektów i życzył
dalszych sukcesów w działalności za
wodowej. Podkreślił wysoką rangę
Konkursu, jego znaczenie w podnosze
niu jakości projektów urządzeniowo-rolnych, popularyzowaniu idei współ
zawodnictwa i podnoszeniu kwalifika
cji zawodowych geodetów resortu rol
nictwa.
Z okazji IO-Ietniego okresu prowa
dzenia prac Scaleniowo-Wymiennych
na podstawie przepisów ustawy z dnia
241 1968 r. minister podziękował pra

cownikom wojewódzkich biur geodezji
i terenów rolnych za trudną i odpo
wiedzialną pracę, jaką wnoszą w mo
dernizację i aktywizację naszego rol
nictwa. W okresie tym wykonano sca
lenia na obszarze 2 787 000 ha i wymia
ny na obszarze 575 000 ha gruntów,
łącznie na obszarze 3 362 000 ha, to
znaczy na około 1/5 powierzchni użyt
ków rolnych kraju. W wyniku tych
zabiegów, poza poprawieniem rozłogu
gruntów w gospodarstwach indywi
dualnych scalono i przekazano do za
gospodarowania uspołecznionym jed
nostkom gospodarki rolnej 606 000 ha
gruntów Państwowego Funduszu Zie
mi. Na takich obszarach stworzono ko
rzystniejsze warunki do intensyfikacji
produkcji rolnej. Jest to wymierny
wkład geodetów urządzeniowców rol
nych w realizację programu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.
Mgr inż. Jan Bielański
Ministerstwo Rolnictwa

Kursokonferencja nt. problemów organizacji, zarządzania i ekonomiki
w geodezji i kartografii
W dniach 19—20 listopada 1978 ro
ku, w Opolu odbędzie się kursokonferencja na temat: Problemy organizacji,
zarządzania i ekonomiki w geodezji i
kartograjii. Komitet Organizacyjny
kursokonferencji, powołany przez Za
rząd Główny SGP, pracuje w następu
jącym składzie: doc. dr hab. B. N e y
— przewodniczący, mgr inż. Zdzisław
Domagała — z-ca przewodniczące
go, mgr inż. Jerzy Sujecki — sekre
tarz, mgr inż. Jan Bielański, mgr
inż. Zygmunt Bojar, mgr inż. Alicja
Dorzak, prof, dr hab. Jerzy Ga źd z i c k i, mgr inż. Józef Janecki,
mgr inż. Wacław Kłopociński,
mgr inż. Mieczysław Lisek, mgr inż.
Stanisław Różanka, mgr inż. Jerzy
Szymoński.
Zadaniem kursokonferencji będzie:
— przegląd aktualnego stanu i kie
runków rozwoju organizacji, zarządza
nia i ekonomiki (OZE) w geodezji i
kartografii w Polsce;
— zapoznanie uczestników z nowy
mi rozwiązaniami metodycznymi z za
kresu OZÈ;
— propagowanie rozwiązań z zakre
su OZE, przygotowanych i przeznaczo
nych do wdrożenia i upowszechnienia
w praktyce;
— wymiana doświadczeń z zakresu
OZE;
— przedyskutowanie i ocena rozwią
zań z zakresu OZE na podstawie do
świadczeń ich użytkowników;
— omówienie kierunków i sposobów
dalszego rozwoju metod z zakresu OZE

z uwzględnieniem aspektów nauko
wych i aplikacyjnych;
— kształcenie geodetów w zakresie
ekonomiki i organizacji pracy.
W programie kursokonferencji znaj
dą się następujące grupy tematyczne
referatów:
1. Rola OZE w rozwoju geodezji i
kartografii i w podnoszeniu efektyw
ności produkcji geodezyjno-kartogra
ficznej.
2. Czynniki kształtujące efektyw
ność produkcji geodezyjno-kartogra
ficznej:
— modele organizacyjne,
—- kadry,
— środki produkcji,
— postęp techniczno-organizacyjny i
ekonomiczny,
— systemy ekonomiczno-finansowe.
3. Modele organizacyjne wykonaw
stwa i administracji geodezyjno-kar
tograficznej z uwzględnieniem podzia
łu administracyjnego kraju, potrzeb
resortowych, krajowych zadań oraz
specyfiki geodezyjno-kartograficznej.
4. Modele organizacyjne podstawo
wych szczebli wykonawstwa geodezyj
no-kartograficznego w układach:
1) brygada — pracownia — zakład
— przedsiębiorstwo;
2) produkcja bazowa — obsługa in
westycji — obsługa innych potrzeb
resortów — usługi drobne.
5. Wartość użytkowa i jakość opra
cowań
geodezyjno-kartograficznych:
pojęcia, kryteria, metody oceny, syste
my sterowania jakością.

6. Ocena efektywności produkcji
geodezyjno-kartograficznej w gospo
darce narodowej.
7. Metody oceny skutków postępu
technicznego i organizacyjnego w geo
dezji i kartografii.
8. System informatyczny zarządza
nia w geodezji i kartografii.
Przewiduje się przygotowanie 32 re
feratów, które będą wydane przez
WCT NOT przed konferencją. Podczas
obrad będą przedstawione przez auto
rów główne tezy i uzupełnienia refe
ratów. Znaczna część czasu obrad bę
dzie przeznaczona na dyskusję.
Z okazji kursokonferencji będzie zor
ganizowana okolicznościowa wystawa.
Organizatorzy proszą jednostki geode
zyjno-kartograficzne z całego kraju o
wcześniejsze zgłaszanie eksponatów na
tę wystawę związanych tematycznie z
programem konferencji.
Z uwagi na rosnącą rolę organizacji,
zarządzania i ekonomiki w podnosze
niu efektywności produkcji geodezyj
no-kartograficznej, Komitet Organiza
cyjny jest przekonany, że problematy
ka kursokonferencji wzbudzi duże za
interesowanie w środowisku geodezyj
nym oraz wywoła rzeczową dyskusję,
która umożliwi sformułowanie wnio
sków na temat kierunków i sposobów
dalszego rozwoju metod z zakresu OZE
w geodezji i kartografii.
Jerzy Sujecki
Warszawa

Uwaga!

Czy w związku ze zmianami rodzinnymi zmieniłeś już

deklarację uczestnictwa w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej?
' /
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POLSKIEGO TOWARZYSTWAi

Fotogrametryczneooi

Dr toż. ADAM LINSENBARTH
Warszawa

Działalność naukowo-techniczna Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrycznego
Działalność naukowo-techniczną Międzynarodowego To
warzystwa Fotogrametrycznego prowadzą komisje technicz
ne, których przewodnictwo powierza się poszczególnym
krajom. Obecnie działa 7 komisji. Przewodniczący komisji
jest wybierany co 4 lata w czasie obrad Generalnego Zgro
madzenia, które odbywają się co 4 lata podczas międzyna
rodowych kongresów fotogrametrycznych.
Plan działania poszczególnych Komisji jest dyskutowany
w czasie posiedzeń komisji na kongresie i zostaje zawarty
w rezolucjach uchwalonych przez kongres, odnoszących się
do poszczególnych komisji. Zgodnie z tradycją, komisje pod
sumowują wyniki swojej działalności w czasie sympozjów
organizowanych w okresie międzykongresowym oraz pod
czas spotkań technicznych na kongresie.
Z uwagi na bardzo bogaty zakres działania poszczegól
nych komisjij prace w komisjach są prowadzone w grupach
tematycznych zwanych grupami roboczymi. W ostatnim okre
sie nastąpił znaczny wzrost liczby grup roboczych w poszcze
gólnych komisjach, co jest wynikiem rozwoju nowych metod
i technik fotogrametrii i teledetekcji i ich zastosowania.
Podział tematyki w ramach grup roboczych podano niżej.

Komisja III (ZSRR) — Matematyczna analiza danych

Przewodniczący — dr Ivan Antipov, sekretarz — dr
Vera Poljakova.
Grupa Robocza III/l — Metryczne aspekty teledetekcji.
Przewodniczący — prof. J. Anderson (USA).
Grupa Robocza HI/2 — Przetwarzanie obrazów. Prze
wodniczący — dr Franc Leberl (Austria), współprzewod
niczący — prof. Ferrence Keating (USA).
Grupa Robocza III/3 — Kompensacja błędów obrazu. Prze
wodniczący — prof. Einari Kelpela (Finlandia), współ
przewodniczący — dr Helmut Ziemann (Kanada).
Grupa Robocza HI/4 — Analityczna triangulacja w sy
stemie on-line. Przewodniczący — dr T. Błachut (Ka
nada).
Komisja IV (Kanada) — Zastosowania topograficzne i kar
tograficzne

Przewodniczący — dr Iwao Nakajima, sekretarz —
prof, dr Shunji Murai, reporter — Takeshi Hirai.
Grupa Robocza 1/1 — Jakość obrazu. Przewodniczący —
dr Roy Welch (USA).
Grupa Robocza 1/2 — Geometria obrazu i kalibracja ka
mer. Przewodniczący — dr Helmut Ziemann (Kanada).
Grupa Robocza 1/3 — Właściwości obrazu a czynniki
środowiska. Przewodniczący — Clarice Narton (USA).
Grupa Robocza 1/4 — Orientacja sensorów i kalibracja.
Przewodniczący — prof. F. L. J. H. Corten (Holandia).
Grupa Robocza 1/5 — Pozyskiwania danych i przetwa
rzanie obrazów w teledetekcji. Przewodniczący — dr W. A.
Fischer (USA).

Przewodniczący — dr J. Μ. Zarzycki, sekretarz — J.
H. O. Donnel.
Grupa Robocza IV/1 — Opracowanie map numerycznych
•i kartograficzne wykorzystanie danych numerycznych. Prze
wodniczący — J. R. R. Gauthier (Kanada).
Grupa Robocza IV/2 — Aktualizacja i dokładność map
topograficznych. Przewodniczący — Μ. Μ. Datta (India).
Grupa Robocza IV/3 — Zintegrowane pomiary wielkoskaIowe dla planowania miast i wsi. Przewodniczący — K. J.
Lester (Afryka Południowa).
Grupa Robocza IV/4 — Opracowanie map na podstawie
zdjęć i obrazów satelitarnych. Przewodniczący — dr A. P.
Calvocoresses (USA).
Grupa Robocza IV/5 — Ortofotografia i fotomapy. Prze
wodniczący — dr D. I. Glendinning (Australia).
Grupa Robocza IV/6 — Mapy wybrzeży. Przewodniczący —
Μ. Brossier (Francja).
Grupa Robocza IV'7 — Zintegrowane pomiary zasobów na
turalnych. Przewodniczący — A. Villasana (Meksyk)

Komisja II (Francja) — Instrumenty do przetwarzania da
nych

Komisja V (Szwecja) — Fotogrametria nietopograficzna

Przewodniczący — inż. Maurice Baussart, sekretarz —
dr Andre Fontanel.
Grupa Robocza II/l — Instrumenty analityczne. Prze
wodniczący — dr B. Markovic (Holandia), sekretarz —
inż. P. Hottier (Francja).
Grupa Robocza H/2 — Założenie i zastosowanie global
nych testów przeznaczonych do badania dokładności i pre
cyzji istniejących systemów analitycznych. Przewodniczą
cy — toż. P. Hottier (Francja).
Grupa Robocza H/3 — Instrumenty do automatycznego
kartowania. Przewodniczący — dr Z. Jaksie (Kanada).
Grupa Robocza II/4 — Instrumenty do przetwarzania i
analizowania danych uzyskanych z sensorów teledetekcyj
nych. Przewodniczący — dr J. V. Taranik (USA).

Przewodniczący — prof. Kennert Torlegar, sekretarz —
Ed. L. Dauphin.
Grupa Robocza V/1 — Analityczne systemy fotogrametrii
bliskiego zasięgu. Przewodniczący — dr H. Μ. Karara
(USA).
Grupa Robocza V/2 — Efekty ekonomiczne fotogrametrii
bliskiego zasięgu. Przewodniczący — prof, dr J. W a p i ńs k i (Polska), sekretarz — dr Al. Bujakiewicz (Polska).
Grupa Robocza V/3 — Zastosowanie niekonwencjonalnych
systemów zdjęć. Przewodniczący — P. R. Hoge (USA),
współprzewodniczący — dr R. D. Leighty (USA).
Grupa Robocza V/4 — Wymiana i rozprowadzanie infor
macji. Przewodniczący — J. Badekas (Grecja).
Grupa Robocza V/5 — Fotogrametria przemysłowa. Prze
wodniczący — prof. K. Linkwitz (NRF).

Komisja I (Japonia) — Pozyskiwanie danych wyjściowych
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Grupa Robocza V/6 — Biostereometria. Przewodniczący —
prof. R. E. Heron (USA).
Komisja VI (Polska) — Ekonomiczne, zawodowe i szkole
niowe aspekty fotogrametrii

Przewodniczący — prof, dr Zb. Sitek, sekretarz — dr
J. Jachimski.
Grupa Robocza VI/1 — Szkolenie i badania. Przewodni
czący — prof. A. J. Brandenberger (Kanada).
Grupa Robocza VI/2 — Historia fotogrametrii. Przewod
niczący — dr T. J. Błachut (Kanada).
Grupa Robocza VI/3 — Terminologia i oznaczenia. Prze
wodniczący — prof. P. R. Wolf (USA).
Grupa Robocza VI/4 — Bibliografia i rozprowadzanie in
formacji. Przewodniczący — dr A. Linsenbarth (Polska).
Grupa Robocza VI/5 — Planowanie, ekonomika i aspekty
zawodowe. Przewodniczący — prof. S. K. Ghosh (USA).
Grupa Robocza VI/6 — Periodyki z zakresu fotogrametrii
i teledetekcji. Przewodniczący — prof. J. Hothmer
(NRF).
Grupa Robocza VI/7 — Współpraca z organizacjami mię
dzynarodowymi. Przewodniczący — prof. A. J. McN a i r
(USA).
Komisja VII — Interpretacja danych

Przewodniczący — prof, dr G. Hildebrandt, sekretarz
— inż. H. J. Bochnel.
Grupa Robocza VH/1 — Zasoby naturalne. Przewodniczą
cy — prof. R. C. Heller (USA).
Grupa Robocza VIÍ/2 — Degradacja roślinności (wakat).
Grupa Robocza VII/3 — Monitoring środowiska. Przewod
niczący — prof, dr S. Schneider (NRF).
Grupa Robocza VII/4 — Oceanografia i glacjologia. Prze
wodniczący — wakat.
Grupa Robocza VII/5 — Teledetekcja w projektach inży
nierskich i procesach przemysłowych. Przewodniczący —
dr Harold R i b (USA).

Grupa Robocza VII/6 — Metody interpretacji. Przewod
niczący — dr A. Fontanel (Francja).
Grupa Robocza VI1/7 — Interpretacja obrazów radaro
wych. Przewodniczący — inż. P. Fagundes (Brazylia).
Grupa Robocza VII/8 — Przetwarzanie i interpretacja da
nych Wielospektralnych. Przewodniczący — wakat.
Grupa Robocza VII/9 — Cechy spektralne obiektów. Prze
wodniczący — dr J. Sievers (NRF).
Grupa Robocza VII/10 — Prace doświadczalne w fotointerpretacji. Przewodniczący — dr H. Schmidt (Falken
berg, NRF).
W 1978 roku wszystkie komisje Międzynarodowego Towa
rzystwa Fotogrametrycznego organizują sympozja, które bę
dą przeglądem działalności naukowo-badawczej prowadzonej
po Kongresie w Helsinkach. Niżej podano terminarz sym
pozjów.
Komisja I: 29—31 maja 1978 roku — Tokio. Temat:
Pozyskiwanie danych oraz polepszenie jakości i geometrii
obrazów.
Komisja II: 12—14 września 1978 roku — Paryż. Temat:
Instrumenty do fotogrametrii analitycznej i teledetekcji.
Komisja III: 31 Iipca — 5 sierpnia 1978 roku — Moskwa.
Temat: Problemy zwiększenia dokładności w sieciach foto
grametrycznych.
Komisja IV: 2—6 października 1978 roku — Ottawa. Te
mat: Nowe technologie sporządzania map.
Komisja V: 14—17 sierpnia 1978 roku — Sztokholm. Te
mat: Fotogrametria przemysłowa.
Komisja VI: 8—10 sierpnia 1978 roku — Kraków. Temat:
Planowanie, ekonomika i szkolenie w fotogrametrii.
Komisja VII: 2—8 Iipca 1978 roku — Freiburg (NRF).
Temat: Zastosowanie teledetekcji w obserwacji i inwenta
ryzacji zasobów i degradacji środowiska.

Warunki prenumeraty Przeglądu Geodezyjnego
Prenumeratę krajową przyjmują oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch” i urzędy
pocztowe oraz doręczyciele.
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje, organizacje i różnego rodzaju
zakłady pracy zamawiają prenumeratę w miejscowych oddziałach RSW ,,Prasa-Książka-Ruch”, a w miejscowościach nie mających oddziałów — w urzędach
pocztowych.
Czytelnicy indywidualni opłacają prenumeratę tylko w urzędach pocztowych
i u doręczycieli.
Przedpłaty są przyjmowane w terminach:
■ do 25 listopada — na rok następny, na I kwartał i I półrocze
■ do 10 marca — na II kwartał
■ do 10 czerwca — na III kwartał i II półrocze
■ do 10 września — na IV kwartał
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch”, Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 War
szawa, konto PKO nr 1531-71, w terminach prenumeraty krajowej.
Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę jest droższa od krajowej o 50%
dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów
pracy.
*
Ceny prenumeraty krajowej naszego czasopisma:
— kwartalna — 75,— zł
— półroczna — 150,— zł
— roczna
— 300,— zł
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BIULETYN INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII
DODATEK DO MIESIĘCZNIKA „PRZEGLĄD GEODEZYJNY”
Nr 5

LIPIEC-SIERPIEŃ 1978

Mgr inż. ANDRZEJ TORUŃSKI

Określenie pozycji śmigłowca w powietrzu
z wykorzystaniem
dalmierza elektrooptycznego Telemetr DLS
Śmigłowce i samoloty są coraz powszechniej wykorzy
stywane do różnych celów gospodarczych lub badawczych.
Przy wielu pracach zachodzi potrzeba określania pozycji
śmigłowca lub samolotu. Z takim zagadnieniem zwrócono
się do Instytutu Geodezji i Kartografii, gdyż wymagania
dokładnościowe dotyczące określenia pozycji śmigłowca bę
dącą na wyposażeniu lotnictwa aparaturą, okazały się nie
możliwe do spełnienia.
Program pracy śmigłowca przewidywał, że będzie się on
poruszał w płaszczyźnie pionowej o zadanym azymucie
w polu testowym ok. 500 m długości oraz 300 m wyso
kości (rys. 1).
Należało określać rzuty pionowe śmigłowca na powierzch
nię terenu.
W najprostszy sposób odległość poziomą od stanowiska
naziemnego do śmigłowca można by wyznaczyć na podsta
wie zaobserwowanego kąta pionowego do śmigłowca oraz
wysokości śmigłowca uzyskanej z pokładowego radiowysokościomierza. Jednak uzyskana w tej sposób wysokość
jest obarczona błędem 5o∕o, który jest zbyt duży dla obli
czenia na jego podstawie odległości poziomej. Szczególnie
błąd ten miałby zwielokrotnioną wartość przy niskich wy
sokościach śmigłowca i małych kątach pionowych. Wyso
kość uzyskaną z radiowysokościowca użyć można jedynie
do obliczenia redukcji do poziomu pomierzonych odległości
pochyłych.
W związku z tym zaproponowano przeprowadzenie prób
przy użyciu:
— pomiaru odległości dalmierzem mikrofalowym RG 10
— pomiaru odległości dalmierzem Iuminescencyjnym DLS
— pomiaru kątów pionowych.
Trudność określenia odległości śmigłowca · od stanowiska
naziemnego polegała na tym, że drugi punkt odcinka znaj
dował się na śmigłowcu, podlegającym stałym drganiom
i wahaniom. Zaprogramowano wykonanie kilkudziesięciu
pomiarów do różnych miejsc zatrzymania śmigłowca na
obszarze pola testowego. W pracy tej czas pomiarów był
bardzo ograniczony ze względu na niewielką pojemność
zbiorników paliwa oraz obciążenie lekkiego śmigłowca róż
ną dodatkową aparaturą pomiarową.

Pomiar dalmierzem mikrofalowym RG 10

Instytut wykonywał już udane pomiary odległości dal
mierzem do obiektów pływających na morzu, gdzie wystę
powały wahania jednego stanowiska instrumentu, zaś mi
nimalne odległości pomiaru były równe około 5 km.
Do obsługi tego dalmierza składającego się ze stacji
głównej i odzewowej, niezbędnych jest dwóch Obserwatorów-operatorów oraz sekretarz notujący odczyty i oblicza
jący pomierzoną odległość. Pomiar jest możliwy do wyko
nania po zestrojeniu na wspólnej częstotliwości obu stacji.
Zestroić stację można po wycelowaniu na siebie kierun
kowych anten obu stacji. Kierunkowa antena dalmierza
pozwala na tolerancję wycelowania w granicach ±30. Przy
niewielkich dla tego typu dalmierza odległościach do 500 m,
istnieje możliwość zestrajania się na tzw. bocznych list
kach emisji mikrofal, zwiększając tym samym sektor od
bioru fal, jednocześnie jednak zwiększając w sposób nie
kontrolowany błąd pomiaru.
Próby pomiaru wykonane tym dalmierzem nie dały za
dowalającego wyniku. Zbyt długi czas pomiaru, równy
około 30 sekundom uniemożliwiał pomiar przy jednym ze
strojeniu instrumentu z uwagi na kołysanie i drgania
śmigłowca, podczas których należało wykonywać odczyty
na czterech częstotliwościach.
Pomiar kątów pionowych

Kątowa metoda wcięcia w przód w płaszczyźnie pionowej
jest metodą pewną lecz pracochłonną. Odległości do punk
tów w powietrzu są wyznaczane dwukrotnie niezależnie
z pionowych kątów pomierzonych na dwóch punktach na
ziemnych, położonych w płaszczyźnie pola testowego.
Pole testowe należy podzielić na sektory obserwacji z
kilku stanowisk (rys. 2), gdyż obszarów blisko zenitalnych
nie można obserwować, bowiem występuje wówczas trud
ność szybkiego- nacelowania na śmigłowiec, nawet przy
zastosowaniu łamanego okularu zenitalnego lub klina ła
miącego nakładanego na okular lunety teodolitu.
Przy zastosowaniu trzech stanowisk teodolitów, każdy
punkt pola może być zaobserwowany co najmniej z dwu
stanowisk. Obserwacje kątów pionowych mogą być wyko
nywane jednocześnie w momencie zaświecenia czerwonej
lampki na śmigłowcu. Odległości poziome Di położenia
śmigłowca od stanowisk instrumentów można obliczyć na
podstawie trójkąta (rys. 3).
Odległość między stanowiskami instrumentów D należy
pomierzyć dalmierzem lub taśmą.
Stosując tę metodę można przy okazji sprawdzić do
kładność pokładowego radiowysokościomierza, wyznaczając
z dokładnością ok. 3 cm wysokość śmigłowca.

/

/

/

/

Rys. 2. Sektory pomiaru kątów pionowych z 3 stanowisk
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Pomiar dalmierzem Iuminescencyjnym DLS

Dalmierz ten charakteryzuje się dokładnością około 1 cm
oraz dużą szybkością pomiaru. Czas trwania pojedynczego
pełnego pomiaru składającego się z odczytu zgrubnego i
dokładnego wynosi około 20 sek. Maksymalny zasięg mie
rzonych odległości na pojedyńcze lustro w dobrych warun
kach widoczności (bez mgły, silnego nasłonecznienia lub
opadów) wynosi około 300 m. Zestaw dalmierza składa
się z nasadki i bloku pomiarowego, umieszczonych na jed
nym końcu mierzonego odcinka oraz luster odbijających
umieszczonych na drugim końcu odcinka.
Zakres nachyleń nasadki wynosi +30°. Zakres tempera
tur, w których dalmierz może pracować 0—40oC. Dalmierz
jest zasilany prądem o napięciu 6 V z zespołu akumulato
rów Uiklowokadmowych, których pojemność wynosi 40 Ah.
Pobór prądu wynosi do 2,5 A. Odczyt odległości cyfrowy,
dwuetapowy. Zasada pomiaru odległości między punktami
sprowadza się do pomiaru przesunięcia fazowego, jakiego
doznaje fala wzorcowa, przechodząca tam i z powrotem
mierzony odcinek. Fala wzorcowa nałożona jest w drodze
modulacji na świetlną falę nośną.
W zakresie bliskiej podczerwieni o długości fali 910 nm,
promieniowanie wytwarzane jest przez galowo-arsenową
diodę luminescencyjną.
Dalmierz znajduje podstawowe zastosowanie przy po
miarach poligonizacji, wyznaczaniu stanowisk dla zdjęć
tachimetrycznych metodą biegunową, zakładaniu sieci lo
kalnych, pomiaru siatek przeniesienia itp.
Omówiona tu charakterystyka dalmierza przedstawia je
go możliwości techniczne, które w wypadku określenia
pozycji śmigłowca w powietrzu nie były w pełni wykorzy
stywane ze względu na mniejsze wymagania dokładności
oraz małą stabilność punktu w powietrzu, do którego mie
rzono odległości.

miar trwający około 20 sekund łącznie z korektami na
celowania. Druga osoba przy dalmierzu jest operatorem
bloku pomiarowego i sekretarzem. Po wykonaniu pomiaru
z ziemi podaje się sygnał o udanym zakończonym pomiarze,
po czym śmigłowiec może lecieć na następny punkt pola
testowego.
Na płycie lotniska wykonano próby pomiaru odległości
do śmigłowca w powietrzu na odcinkach o długości 170 m,
300 m i 460 m w warunkach wietrznej pogody. W przy
padku trudniejszych warunków pomiarowych na polu testo
wym istnieje możliwość zwiększenia ilości luster odbijają
cych w celu uzyskania silniejszego sygnału odbitego. Po
wykonaniu lotu testowego wykaz pomierzonych odległości
do kolejnych punktów w powietrzu może być natychmiast
dostarczany osobom zainteresowanym.
Wnioski

Spośród opisanych wyżej trzech metod określenia lokali
zacji śmigłowca na polu testowym, sprawdzonych podczas
prób na płycie lotniska, metoda pomiaru przy użyciu dalmietrza DLS najlepiej spełnia wymagania postawione w
programie badań. Wyznaczone tą metodą odległości są uzy
skiwane najszybciej (pomiar trwa 20 sek.) i najdokładniej
(około 10 cm). Jednakże gdyby zaszła potrzeba lokalizowania
punktów na większym obszarze niż tutaj rozpatrywany,
metoda ta nie mogłaby być zastosowana z uwagi na mały
zasięg dalmierza. Wówczas można by do pomiaru zasto
sować dalmierz RG 10, który przy zasięgu pola testowego
kilku kilometrów umożliwia osiągnięcie dokładności okreś
lenia odległości około 2 m. Metoda ta ma również tę zaletę,
że pomierzone odległości są znane ekipie badawczej znaj
dującej się w śmigłowcu natychmiast po skończonym ich
pomiarze. Pracochłonność jej jest nieco większa z uwagi na
konieczność obliczenia odległości z kombinacji odczytów
wykonanych na czterech częstotliwościach.
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Podczas kolejnych prób pomiaru do śmigłowca napotykano
na trudności w uzyskaniu odbicia sygnału od luster. Do
piero próba pomiaru do 23 luster firmy AGA umieszczo
nych na śmigłowcu dała oczekiwany efekt. Odbity sygnał
był tak duży, że drobne błędy nacelowania luster na dal
mierz nie zatrzymywały cyklu pomiaru.
Zastosowanie luster z innego typu dalmierza pociąga za
sobą zmianę stałej poprawki luster, co przy dokładnych
pomiarach geodezyjnych należy uwzględniać.
Wielkość sygnału odbitego od luster, a co za tym idzie
również zasięg dalmierza zależy między innymi od charak
terystyki luster wyrażonej współczynnikiem wykorzystania
pryzmatów η.

P — moc odbierana od zastosowanego pryzmatu;
Pmax — moc maksymalna odbierana od optymalnie dużego
pryzmatu.
Rysunek 4 przedstawia zależność współczynnika wyko
rzystania pryzmatów od ich wymiarów.
Widać tu, że
współczynnik wykorzystania pryzmatów produkowanych w
PZO jest dość niski η — 0,25 i w związku z tym wymaga
się nieproporcjonalnego zwiększenia liczby pryzmatów dla
uzyskania odpowiednich zasięgów. Wyjaśnia to dlaczego
nieraz dla uzyskania większej mocy sygnału odbitego, należy zastosować lustra mające większy współczynnik wy
korzystania pryzmatów (np. AGA η — 0,75).
Pomiar odległości do określenia pozycji śmigłowca wy
konywano ze zlokalizowanego punktu naziemnego. Dalmierz
musi być obsługiwany przez dwie osoby. Jeden obserwa
tor jest przez cały czas skoncentrowany na celowaniu na
śmigłowiec, a w momencie jego zatrzymania i ustawienia
się lustrami w kierunku dalmierza można wykonać po
240
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Rys. 4. Współczynnik wvknr7vc⅛nia pryzmatów

W obu metodach z użyciem dalmierza DLS lub RG 10
pomierzone odległości pochyłe redukować można na poziom
w oparciu o wysokości uzyskane przy pomocy pokładowego
radiowysokościomierza. W wypadku, gdyby powierzchnia
terenu na obszarze pola testowego nie była pozioma, należa
łoby uwzględnić różnicę wysokości terenu między stano
wiskiem naziemnym i miejscem punktu w powietrzu, uzys
kaną na podstawie mapy topograficznej.
Metoda kątów pionowych jest w całości metodą naziem
ną tzn. nie wymagającą Gbserwatora umieszczonego w śmi
głowcu. Wymaga natomiast dokładnego zaprogramowania
rozmieszczenia stanowisk teodolitów, z których możliwe
będzie wykonanie obserwacji tak, aby wyznaczające odleg
łość kąty pionowe nie były zbyt małe.
Wszystkie wyżej opisane metody wymagają współpracy
minimum trzech osób. Z uwagi na konieczność wykonania
pomiarów w jak najkrótszym czasie, w związku z wyso
kim kosztem lotów, winny to być osoby o wysokim stopniu
9 wyszkolenia w prowadzeniu pomiarów.
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SERAFIN S., LANG S., PASIAK R.: Research on the Accuracy of
Length Measurement by Instrument Daltha OlC Zeiss and a rod with
an additional transversal scale. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 7 p. 209
We are given the results of research on length measurement made by the
instrument Daltha 010 Zeiss. It has been proved that the use of a rod with
additional transversional scale helps to increase the accuracy of the survey.

GÔRAL Wl.: Exact Coordinates and the Position of Prognosing Navi
gation Satellites NNSS. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 7 p. 211
We are given the algorithm for calculating the exact position and the ephemeris
of navigation satellites, system NNSS-Transit, based on data transmitted by
them. The problem is illustrated by numerical and graphical examples.

KASPRZYCKI K.: Method of Determining the Real Shape of Spacial
Shell Constructions. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 7 p. 217
The article describes the following method of determining the real shape of
spacial shell constructions: the method of tangents; the method of intersection;
the method of surface section and the photogrammetric methods. The article
also gives the methods of elaborating tne obtained results.

RYCHLEWSKI G.: Observation of Deformations of a High Voltage
Line Post Caused by Mine Exploitation of Sulphur. Prz. Geod. Vol. 50:
1978 No 7 p. 221
The author describes a Ievelhng method of surveying the deformations of a high
voltage line post, placed in the area of mining exploitation. We are given the
results of measuring the deviations of such a post and the methods which could
assure it better stability.
'
∙

JAROŃSKI A.: Remarks of the National System of Altitude. Prz. Geod.
Vol. 50: 1978 No 7 p. 228
The author describes the manner of calculating and compensating altitude
in the new precise levelling net of the first class. He also tells about the
manner of establishing the new precise levelling net of the second class. He
gives the main information about the informatic — computer bank of levelling
data.

LIPINSKI Br.: Talk with mgr eng. Jan Rzgdowski, Director of the
State Enterprise of Cartographic Editions. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No
7 p. 229
We are informed about the talk with mgr eng. Jan Rzedowski, director of the
SE of CE. It concerned the up-till-now activity of this institution in the pro
duction of maps and their plans for the future in this field.

OFIERSKA e, Przybylowski K.: Vse of Fundamental Map for Ra
tional Economy of Agricultural and Forest Areas. Prz. Geod. Vol. 50;
1978 No 7 p. 231
The authors consider the usefulness of a fundamental map as source of in
formation about the area. They describe the technology of drawing such a map
and the possibilities of its use for up-to-date registration of land.

GÓRAL P.: Technical Equipement of Work Station in Surveying for
Rural Management. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 7 p. 233
The article describes the equipment used for rural survey. It proposes stan
dard sets of this equipment for the use of communal surveying offices of
rural management. There is a criticism of the present situation and suggestions
for the future.

SERAFIN S., LANG S., PASIAK R.: Recherches sur la précision du
mesurage de longueur par instrument Dahlta 010 Zeiss et une mire
additionnelle avec échelle transversale. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 7 p.
209
On nous donne les résultats des recherches sur le mesurage de longueur par
instrument Dahlta 010 Zeiss. On a prouve que l’emploi d’une mire additionnelle
avec échelle transversale assure une meilleur précision du mesurage.

GÓRAL Wi.: Cordonnées exactes et la position de prognose pour satelli
tes de navigation NNSS. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 7 p. 211
On nous donne l’algorithme pour calculer la position exacte et l’éphéméride des
satellites de navigation du système NNSS-Transit, basés sur- les données trans
mises par ces satellites. Ce problème est illustré d’une façon numérique et
graphique.

KASPRZYCKI K.: Méthode de déterminer la figure réelle des construc
tions d’espace. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 7 p. 217
On décrit des méthodes suivantes de déterminer la figure réelle des con
structions d’espace: la méthode des tangentes; la méthode d’intersection; la
méthode de section de la surface et les méthodes photogrammétriques. L'article
indique aussi les moyens d’élaboration des résultats obtenus.

RYCHLEWSKI G.: Observation des déformations d’un pjlône de ligne
de haut voltage, causées par l'exploitation minière du souffre. Prz.
Geod. Vol. 50: 1978 no 7 p. 221
On décrit une méthode de nivellement des mesurages des déformations d’un
pylône de ligne de haut Voltage, placé sur un terrain d’exploitation minière.
On nous donne les résultats du mesurage des déviations du pylône et on décrit
les moyens qui pourraient assurés sa meilleur stabilité.

JAROÑSKI A.: Remarques sur le système national d’altitude.
Geod. Vol. 50: 1978 no 7 p. 228

Prz.

L’auteur décrit le moyen de calcul et compensation du nouveau réseau de
nivellement de précision de la première classe. Il parle aussi du moyen d’éta
blissement du nouveau réseau de nivellement de précision de la seconde classe.
Il donne les plus importantes informations au sujet du banque des données de
nivellement.

LIPIŃSKI Br.: Conversation avec mgr ing. Jan Rzędowski, directeur de
!’Entreprise National des Editions Cartographiques. Prz. Geod. Vol. 50:
1978 no 7 p. 229
Cet un rapport d’une conversation avec mgr ing. Jan Rzedowski, directeur
de l’ENEC au sujet de ia présente activité de cette institution dans la produc
tion des cartes. On a parlé aussi des plans futures dans ce domaine.

OFIERSKA E., Przybylowski K.: Emploi d'une fondamentale pour
une économie rationnelle des terrains agricoles et forestiers. Prz. Geod.
Vol. 50: 1978 no 7 p. 231
On considère l’emploi d’une carte fondamentale comme source d'information
au sujet du terrain Les auteurs décrivent les moyens de rédaction d’une carte
fondamentale et les possibilités pour la modernisation du registre des terres.

9

GÓRAL P.: Equipement technique d’un poste de travail de géomètre-expert travaillant pour l’aménagement rural. Prz. Geod Vol. 50: 1978
no 7 p. 233
On décrit l’équipement employé pour les travaux d’aménagement rural. Onpropose un complet standardise pour l’emploi des bureaux communaux de
géodésie et aménagement rural. On critique la situation présente et on donne
des recommandations pour l’avenir.

Informacje z głównego urzędu
■ W dniu 8 kwietnia 1978 roku odbyło
się posiedzenie Kolegium Glowmego
Urzędu Geodezji i Kartografii, na któ
rym rozpatrzono analizę działalności
GUGiK za 1977 rok. Analiza ta za
wierała podstawowe wyniki wykona
nia przez jednostki pionu GUGiK za
dań produkcyjnych, naukowo-badaw
czych i koordynacyjno-nadzorczych, w
tym także zadań eksportowych, inwe
stycyjnych i socjalno-bytowych oraz
wykonania budżetu i zadań finanso
wych, a ponadto wnioski do realizacji
w 1978 roku. Kolegium pozytywnie
oceniło przedstawione w analizie wy
niki działalności w 1977 r., uznając,
że nastąpił dalszy postęp w rozwoju
geodezji i kartografii, a w szczególno
ści w produkcji geodezyjno-kartogra
ficznej, oraz przyjęto tę analizę z uzu
pełnieniem niektórych wniosków.
Ponadto Kolegium rozpatrzyło ocenę
wykonania planów postępu techniczne
go za 1977 rok oraz projekt struktury
organizacyjnej i zasad działania pio
nów rozwoju w przedsiębiorstwach
geodezyjno-kartograficznych
zgrupo
wanych w Zjednoczeniu „Geokart”. W
projekcie dotyczącym pionów rozwoju
przedsiębiorstw przedstawiono, na pod
stawie analizy dotychczasowych zadań
i struktur tych pionów, propozycje or
ganizacyjne zmierzające do ujednoli
cenia działalności przedsiębiorstw w
tym zakresie, ze szczególnym uwzględ
nieniem zakładów rozwoju techniki i
zakładów informatyki w aspekcie sku
tecznego oddziaływania na postęp
techniczny i wdrażanie nowoczesnych
technik i technologii. Kolegium za
akceptowało
obydwa
opracowania
wraz z zawartymi w nich wnioskami
skorygowanymi w toku dyskusji. Jed
nocześnie kolegium zaleciło Zjedno
czeniu „Geokart” opracowanie szcze
gółowych wytycznych dotyczących or
ganizacji, zadań i zasad działania pio
nów rozwoju i wprowadzenie ich w
życie po uprzednim przekonsultowaniu
na naradzie z naczelnymi inżynierami
przedsiębiorstw.

a Na posiedzeniu Kolegium GUGiK w
dniu 20 kwietnia 1978 r. rozpatrzono
i przyjęto analizę działalności przed
siębiorstw geodezyjno-kartograficznych
zgrupowanych w Zjednoczeniu „Geo
kart” za 1977 rok, zawierającą obszer
ny materiał opisowy i tabelaryczny
oraz wnioski do realizacji na 1978 rok.
Z materiału tego wynikało, że ustalo
ny w NPSG plan produkcji podsta
wowej został wykonany w 106,2% i
że wszystkie przedsiębiorstwa zgrupo
wane w Zjednoczeniu „Geokart” zrea
lizowały ustalone dla nich zadania,
osiągając w stosunku do wykonania w
1976 r. wzrost produkcji o 15,3%. Ko
legium pozytywnie oceniło wyniki
działalności w 1977 r., uznając, że na
stąpił dalszy rozwój produkcji i popra
wa gospodarności. Jednocześnie zaleci
ło kontynuowanie działalności w kie
runku dalszej koncentracji potencjału
Produkcyjnego i rozwoju zakładów te
renowych przedsiębiorstw.
Kolegium rozpatrzyło również Kra
jowy program wykonania i moderniza
cji szczegółowej poziomej osnowy geo
dezyjnej kraju, opracowany w wyniku
Postanowienia Kolegium, podjętego na
posiedzeniu w dniu 22 grudnia 1977 r.,
na którym rozpatrzono koncepcję mo

geodezji i kartografii

dernizacji poziomych osnów geodezyj
nych kraju. Z opracowania wynikało,
że w rezultacie wszechstronnej anali
zy przyjęto założenie zmodernizowania
szczegółowej poziomej osnowy geode
zyjnej kraju do 1987 r. W pierwszej
kolejności
będzie
zmodernizowana
osnowa na obszarach, dla których w
najbliższych latach przewiduje się wy
konanie mapy zasadniczej. Przewidy
wane efekty ekonomiczne realizacji
koncepcji określono na około 750 min
zł. Kolegium przyjęło ten program,
zobowiązując Zjednoczenie „Geokart”
do ustalenia szczegółowego programu
w tym zakresie na lata 1978 i 1979,
oraz ustaliło szereg zaleceń zmierzają
cych do stworzenia odpowiednich wa
runków do realizacji programu.
Ponadto Kolegium przyjęło do akcep
tującej wiadomości informację o prze
biegu wdrożenia do produkcji geode
zyjnej znaków geodezyjnych z tworzy
wa sztucznego według projektu IGiK
oraz rozpatrzyło i przyjęło propozycję
dotyczącą zakupu oraz produkcji sa
molotu fotogrametrycznego. Na pod
kreślenie zasługuje informacja, że Pań
stwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, które zajmuje się
nadzorem nad uruchomieniem produk
cji znaków z tworzywa sztucznego i
ich dystrybucją, rozdysponowało w la
tach 1977 i 1978 około 300 000 tych zna
ków dla jednostek wykonawstwa geo
dezyjnego. Obecnie są prowadzone dal
sze prace nad udoskonaleniem kon
strukcji tych znaków.
Kolegium przyjęło również do wia
domości informację o wynikach współ
zawodnictwa pracy w 1977 r. w przed
siębiorstwach nadzorowanych przez
GUGiK. Z informacji wynikało, że we
współzawodnictwie tym I miejsce za
jęło OPGK w Gdańsku, II miejsce —
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geode zyjne, III miejsce — OPGK w Lubli
nie i OPGK w Opolu.
■ Kolegium GUGiK, obradujące w
dniu 4 maja 1978 r., rozpatrzyło anali
zę realizacji programu rozwoju foto

grametrii oraz propozycję modyfikacji
tego programu. Z analizy wynikało, że
produkcja mapy zasadniczej metoda
mi fotogrametrycznymi, liczona w jed
nostkach naturalnych, wzrosła w
1977 r. w porównaniu do' 1974 r. o
129%, przy wzroście liczby podstawo
wego sprzętu fotogrametrycznego w
tym okresie o 62%. Udział metody fo
togrametrycznej przy opracowaniu tej
mapy wyniósł w 1977 r. około 85%. W
propozycji modyfikacji programu przy
jęto założenie nieznacznego ogranicze
nia liczby ośrodków fotogrametrycz
nych w przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych, utrzymania dotych
czasowej liczby podstawowego sprzętu
fotogrametrycznego i powszechnego
stosowania
systemu
trójzmianowej
pracy z zastosowaniem sprzętu stereofotogrametrycznego, zapewnienia nie
zbędnego wykonawstwa fotograme
trycznych
zdjęć
lotniczych
oraz
usprawnienia kooperacji między cen
tralnym ośrodkiem fotogrametrycznym
w PPGK a regionalnymi ośrodkami w
OPGK. Kolegium przyjęło przedłożone
opracowanie wraz z wnioskami uściśla
jącymi niektóre założenia dotychczaso
wego programu, oceniając, że nastąpi
ła znaczna poprawa w rozwoju foto
grametrii. Jednocześnie Kolegium za
leciło opracowanie w krótkim termi
nie wniosków roboczych, mających na
celu zapewnienie dalszej realizacji pro
gramu.
Ponadto Kolegium przyjęło do wia
domości kolejną informację o stanie
realizacji programu prac w zakresie
wykorzystania obrazów satelitarnych
i zdjęć lotniczych do potrzeb gospodar
ki narodowej, zalecając sporządzenie
szczegółowego harmonogramu w tym
zakresie na 1978 r. oraz przyjęło infor
mację o stanie realizacji postanowień
Kolegium GUGiK, podjętych w I kwar
tale 1978 r., a także zaznajomiło -się z
aktualnym stanem zatrudnienia geode
tów gminnych.
Inż. Tadeusz Dulski

Porozumienie o współpracy GUGiK i SGP
W dniu 11 kwietnia 1978 r. odbyło
się spotkanie Kierownictwa Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii i Prezy
dium Zarządu Głównego Stowarzysze
nia Geodetów Polskich, na którym na
stąpiło podpisanie porozumienia mię
dzy GUGiK a SGP w sprawie współ
działania w rozwoju geodezji i karto
grafii. Porozumienie podpisali prezes
GUGiK, dr inż. Czesław Przewoź
nik i przewodniczący Zarządu Głów
nego SGP, płk mgr inż. Cezary L ip e r t. Zawarto je na podstawie uchwa
ły nr 180 Rady Ministrów z dnia
20 sierpnia 1976 r. w sprawie dalszego
rozwoju i doskonalenia działalności
Naczelnej Organizacji Technicznej i
zrzeszonych w niej stowarzyszeń nau
kowo-technicznych oraz zasad ich
współdziałania z państwowymi jedno
stkami organizacyjnymi w zakresie
realizacji społeczno-gospodarczego roz
woju kraju.
Porozumieιy^Λ⅛W4η⅛erza do zacie
śnienia dotj ^ 'za⅛^wei∖współpracy w
a mu- rozwoju geodezji
realizacji P
>⅜zial⅛. Ekonomicznego
i kartografii
` oŋ '

KC PZPR z września 1973 r. i ma na
celu intensyfikację rozwoju geodezji
i kartografii w kraju. Obejmuje ono
zagadnienia: 1) doskonalenia organiza
cji państwowej służby geodezyjnej i
kartograficznej, 2) przyspieszenia roz
woju techniki i organizacji pracy, 3)
doskonalenia kwalifikacji kadry tech
nicznej, 4) wykorzystania doświadczeń
ze współpracy międzynarodowej, 5)
usprawnienia
informacji
naukowo-technicznej i ekonomicznej, 6) posze
rzenia przez koła zakładowe SGP dzia
łalności, mającej na celu rozwój tech
niki.
W porozumieniu określono zasady
współdziałania pomiędzy GUGiK wraz
z jednostkami podległymi i nadzoro
wanymi a SGP w wymienionych dzie
dzinach oraz ustalono, że dla dokony
wania oceny wyników współdziałania
będą organizowane raz w roku spotka
nia
przedstawicieli
kierownictwa
GUGiK i Zarządu Głównego SGP. Po
nadto przedstawiciele SGP będą za
praszani na
posiedzenia
Zarządu
Głównego SGP, w szczególności gdy

Cena zł 25
tematyka tych posiedzeń będzie doty
czyła zagadnień postępu technicznego
i organizacyjnego, doskonalenia kwa
lifikacji kadry technicznej oraz innych
zagadnień, których rozwiązanie leży
w sferze zainteresowania obu stron.
Jednocześnie straciło moc porozumie
nie o współpracy, zawarte w dniu
11 kwietnia 1967 r. pomiędzy Głównym

Urzędem Geodezji i Kartografii i Za
rządem Głównym Stowarzyszenia Geo
detów Polskich.
Tekst zawartego porozumienia prze
słano przy piśmie prezesa GUGiK dy
rektorom jednostek podległych i nad
zorowanych do wiadomości i stosowa
nia. W piśmie tym prezes GUGiK pod
kreślił, że porozumienie stwarza wa

runki do zacieśnienia i usprawnienia
dotychczasowej współpracy między ty
mi jednostkami a ogniwami SGP. Po
nadto wskazał w nim na potrzebę za
pewnienia odpowiednich warunków do
działania kół zakładowych SGP.
Inż. Tadeusz Dulski

Współpraca Zjednoczenia "Geokart" z nigeryjską firmą NASCO
GEOKART

Jedną z chętnie widzianych przez
rządy krajów rozwijających się form
współpracy z krajami rozwiniętymi
gospodarczo jest podejmowanie wspól
nych przedsięwzięć w dziedzinie pro
dukcji i usług, na zasadzie umów za
wieranych przez przedsiębiorstwa obu
krajów.
Taką politykę prowadzi rząd Fede
ralnej Republiki Nigerii, który nie
chętnie udziela zezwoleń na samodziel
ną działalność firm obcych, natomiast
popiera kooperację firm nigeryjskich
z przedsiębiorstwami zagranicznymi, w
tym również z uspołecznionymi przed
siębiorstwami z krajów socjalistycz
nych.
Oparta na tej zasadzie współpraca
jest korzystna dla obu stron. Firma
nigeryjska zaznajamia się z nowocze
snymi technologiami, a jej pracownic>’
mają możność podniesienia kwalifika
cji. Trzeba tu zwrócić uwagę, że Nige
ria cierpi w dalszym ciągu na dokucz

liwy brak wykwalifikowanej kadry
technicznej, mimo że od uzyskania
przez ten kraj niepodległości minęło
już prawie 20 lat i prowadzone są
olbrzymie inwestycje w szkolnictwie
ogólnym i zawodowym. Natomiast
partner zagraniczny osiąga określone
korzyści finansowe, a jego pracownicy
mają możność nauczenia się organiza
cji robót w warunkach tak różnych od
krajowych oraz, co nie jest bez zna
czenia, poznać egzotykę tego pięknego
kraju.
Zjednoczenie „Geokart” podpisało w
1976 roku umowę o współpracy z fir
mą NΛSCO (Nigeria Aero Survey
Company). Na podstawie tej umowy
podjęto wspólne opracowanie mapy
Wielkoskalowej miasta Ogbomosho, a
w bieżącym roku podpisano nowe umo
wy na wykonanie map miast Bida,
Bauchi, Yola, Zuru oraz terenu, gdzie
w przyszłości ma powstać nowa stoli
ca Nigerii. Kraj ten chce naśladować
Brazylię i zbudować od podstaw no

wą stolicę w niezamieszkałym terenie,
leżącym pośrodku obszaru.
Opracowania wykonuje się w ska
lach 1 ; 1000, 1 : 2000 i 1 : 10 000. Strona
polska uczestniczy w pracach polowych, dostarczając nowoczesne instru
menty kątomiercze i dalmiercze i de
legując swoich przedstawicieli, którzy
pełnią rolę doradców technicznych
przy pracach polowych. Wykona w
Polsce całość prac kartograficznych —
aerotriangulacje, kartowanie sytuacji
i rzeźby metodą autogrametryczną.
Czystorysy i druk map — będzie ucze
stniczyć w polowym sprawdzaniu pierworysów.
Jest bardzo prawdopodobne, że wy
konanie przez polskie przedsiębior
stwa map Wielkoskalowych kilku miast
umożliwi nam udział w planowaniu
przestrzennym, projektach architekto
nicznych, zakładaniu katastru gruntów
i budynków oraz innych przedsięwzię
ciach inwestycyjnych.
A. J.

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej SQP
za marzec 1978 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w marcu 1978 roku wyniosły
15 080 złotych.
W marcu 1978 roku wypłacono 7 za
pomóg pośmiertnych na kwotę 70 000
złotych.
W okresie sprawozdawczym objętym
niniejszą informacją zmarli następują
cy koledzy: Teofan Czerniawski z Od
działu SGP w Katowicach, lat 68,

zmarł 22 XII 1977 r. (zawiadomienie nr
1348); Władysław Strzępek z Oddziału
SGP w Rzeszowie, lat 68, zmarł 12 11
1978 r. (zawiadomienie nr 1349); Jan
Stalihski z Oddziału SGP w Poznaniu,
lat 73, zmarł 13 II 1978 r. (zawiadomie
nie nr 1350); Tadeusz Wojtulewicz z
Oddziału SGP w Warszawie, lat 61,
zmarł 26 11 1978 r. (zawiadomienie nr
1351): Stefan Szczepan Sledzikowski z
Oddziału SGP w Kielcach, lat 82, zmarł
17 I 1978 r. (zawiadomienie nr 1352);
Kazimiera Chojnacka z d. Wolska '.
Oddziału SGP w Lodzi, lat 51, zmarła

9 IIl 1978 r. (zawiadomienie nr 1353);
Michał Dziczkaniec z Oddziału SGP
we Wrocławiu, lat 70, zmarł 26 11
1973 r. (zawiadomienie nr 1354).
KASA ZAPOMOGOWA

W marcu 1978 roku wypłacono 4 za
pomogi losowe na sumę 12 000 zło
tych, w tym: 1 koledze z Oddziału
SGP w Białymstoku, 1 koledze z Od
działu SGP w Bydgoszczy i 2 kolegom
z Oddziału SGP w Warszawie.

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej SGP
za kwiecień 1978 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w kwietniu 1978 roku wynio
sły 59 106 złotych.
W kwietniu 1978 roku wypłacono 5
zapomóg
pośmiertnych na kwotę
50 000 złotych.
W okresie sprawozdawczym obję
tym niniejszą informacją zmarli na

stępujący koledzy: Władysław Kmitowski z Oddziału SGP w Kielcach, lat 7C,
zmarl 2 11 1978 r. (zawiadomienie nr
1355): Paweł Rudnik z Oddziału SGP
w Szczecinie, lat 88, zmarł 2 111 1978 r.
(zawiadomienie nr 1356); Paweł Marzecki z Oddziału SGP w Gdańsku,
lat 76, zmarl 11III 1978 r. (zawiado
mienie nr 1357); Eugeniusz Stefan Michajluniów, z Oddziału SGP w War
szawie, lat 69, zmarł 5IV 1978 r. (za

wiadomienie nr 1358); Henryk Kon
stanty Kumor z Oddziału SGP w Rze
szowie, lat 76, zmarł 29 III 1978 r. (za
wiadomienie nr 1359).
KASA ZAPOMOGOWA

W kwietniu 1978 roku wypłacono
1 zapomogę losową w kwocie 2500 zło
tych koledze z Oddziału SGP w Ko
szalinie.
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SIUTA J.: Odporność gleb na degradację. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 8
s. 241
Rozpatrzono zależność pomiędzy składem gleby a jej odpornością na działanie
czynników degradujących. Podano także odporność gleb na degradację. Prze
prowadzono ocenę gleb Polski pod kątem widzenia odporności na degradacje.

NOWAK A.: Zadania służby urządzeniowo-rolnej na tle przemian
strukturalnych rolnictwa w Szwecji. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 8 s. 244
Przedstawiono strukturę rolnictwa szwedzkiego i kierunek przemian struktury.
Omówiono politykę państwa w zakresie obrotu nieruchomościami, organizacje
służby geodezyjnej oraz prace urządzeniowo-rolne mające na celu poprawę
struktury przestrzennej gospodarstw.

CYMERMAN R., KOWALIK W.: Propozycja znormalizowania doku
mentacji projektowo-kosztorysowej rekultywacji gruntów nieproduk
tywnych. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 8 s. 249
Podano kierunki rekultywacji gruntów i znaczenie dokumentacji projektowo
-kosztorysowej przy rekultywacji. Przedstawiono model uproszczonej doku
mentacji i omówiono korzyści wynikające z jej zastosowania.

KADAJ R.: Wyrównanie z obserwacjami odstającymi. Prz. Geod. R. 50:
1978 nr 8 s. 252
W wypadku, w którym przy pomiarze uzyskano obserwacje Odstajaca znacz
nie od innych obserwacji, klasyczna metoda wyrównania daje wyniki zniekształ
cone. Autor proponuje nową metodę wyrównania, która lokalizuje obserwacje
b’ędne i umożliwia uzyskanie poprawnych wyników. Podano odpowiedni algo
rytm.

JANUSZ W.: Badanie odchyłek prefabrykatów wielkopłytowych od
projektowanej grubości i cd płaskości z użyciem Iachimetru BRT 006.
Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 8 s. 254
Omówiono możliwość zastosowania tachimetru BRT 006 do badania odchyłek
prefabrykatów Wielkoplytovzych. Przedstawiono metode pomiaru, sposób wy
znaczenia błędu kolimacji oraz proponowany przebieg obliczeń. Podano wzór na
średnią odchyłek grubości badanego prefabrykatu.

BARTKIEWICZ A.: Wyznaczanie wskaźników osi konstrukcyjnych
budynków z użyciem BRT 006. Prz Geod. R. 50: 1978 nr 8 s. 257
Przedstawiono stosowane dotychczas metody wyznaczania wskaźników osi kon
strukcyjnych budynków. Omowiono zastosowanie do tych prac tachimetru
BRT 006 oraz korzyści wynikające z zastosowania tego instrumentu. Podano
ocenę dokładności zaproponowanej metody pomiaru.

NIEMIEC A.: Analiza dynamiki odkształceń kluczowych obiektów
Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice. Prz. Geod. R. 50: 1978
nr 8 s. 260
Podano charakterystykę obiektów Obietych stałymi geodezyjnymi obserwacjami
odkształceń. Omówiono metode pomiaru, dobór sprzętu geodezyjnego do pomia
ru, dokładność pomiaru oraz opracowanie wyników. Podano przykłady wyko
nanych pomiarów oraz uzyskane wyniki.

KUŚMIDER K, PIECHOCKI U,- Badania nad przydatnością urządze
nia laserowego AGL do prac kontrolno-pomiarowych przy budowie
statków morskich. Prz. Gecd. R. 50: 1978 nr 8 s. 266
Omówiono budowę amerykańskiego urządzenia laserowego AGL i zasady jego
działania. Przedstawiono badania dotyczące pomiarów wykonywanych tym
przyrządem przy budowie statków morskich. Podano ocene dokładności pomia
ru oraz sposób opracowania uzyskanych wyników.

TYRA J.: Kalkulator programowany SR-56 Texas Instruments i jego
zastosowanie w geodezji. Prz. Geod R. 50: 1978 nr 8 s. 269
Omówiono układ kalkulatora programowanego SR-56 Texas oraz programowanie
obliczeń na tym kalkulatorze. Dla przykładu podano kilka opracowanych pro
gramów dotyczacycli obliczeń geodezvinvc!ι.

MAKOWSKI A,, MICHALIK K Jubileusz 40-lecia pracy naukowej,
dydaktycznej i zawodowej prof. Zygmunta Kowalczyka i prof. Jana
Różyckiego. Prz. Geod. R. 50: 1978 .∙ιr 8 s. 275
Omówiono przebieg uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Geodezji i Karto
grafii Politechniki Warszawskiej, poświeconego jubUeuszowym obchodom 40-lecia
pracy naukowej i dydaktyeżne prof. Zygmunta Kowalczyka i prof. Jana Ró
życkiego Omowiono szczegółowo dorobek życiowy obu jubilatów.

CIOTA Λ.: ycτoii
*ιιiBθcτb
N» 8, cτp. 241

πohbu

na flerpaflanιtιo. Prz. Geod. Γ. 50:1978

PaccMOTpeHO 3aBiιcnMθcτt MeiKfly cθflepjκamteM :ɪθ'ɪabɪ a ee ycTOiiHiiBOCTbio Ha
AeiiCTBiie AerpaAnpyioimix φaκτopθB. ɪlθflano τaκ>κe yeτo½HMBθcτb πohbbi Ha
aerpaflamiK). IlpoBefleno OneHKy πohbli b ∏ojιtιπe c tohkii 3peπιiH ee ycτoiisHBOCTH Ha AerpaflaHMio.

HOBAK A.: 3afla,iM 3eMJieycτpoiicτBeHHθM cjιyjκδbi Ha φoue cτpyκτypajibiπ>ιx πepeMeH πiBeflcκoro 3eMJieflejiMH. Prz. Geod. Γ. 50:1978, JMe 8,
cτp. 244
ΠpeflcτaB.fleHθ cτpyκτypy HiBeflCKOro 3enιaefleanH h HanpaBfleHne nepexien ero
cτpyκτypLi. OScyiKfleHO πoanτιικy rocynapcτBa b o6flacτn o6opoτa HeflBHJKHbiM
M-MymecTBOM 3eMA∏, opraHM3a∏πeH reojesmecKoô cjιyικ6ι,t, a τaκsce pa6oτbi 3eMJieycTpoiieTBa HMeiomHe κaκ Heflb y.ιytιmeHκe πpocτpaHcτBeHHθii cτpyκτypbi
XO3HÜCTB.

IIMMEPM AH P., KOB AJIMK B.: IIpeflJioæeHMe HθpMajι∏3Mpo BaHna
JipoeKTHOCMeTHOM HOKyMeHTauMM peκyj∏∙TMBaμ∏M 3eMjin. Prz. GeodΓ. 50:1978, Ne 8, cτp. 249
IIoaaHO HanpaBJieHn.-! peκyjibτιiBaHim 3eMJin h 3HaneHne πpoeκτHθCMeτHθn floKyMeHTamiH flan peκy.AbτιiBamm. ΠpeacτaBJieHθ MOflejib yπpomeHHH AOKyiteHτaιiHH h OBcyHCfleHO nojib3bi BbiτeκaιomHe c ee npnMeneHHH.

KAJIAM P.: YpaBHMBaHne HaBjnofleHMM. Prz. Geod. Γ. 50:1978, Xs 8,
cτp. 252
KflaeeHHeCKHH Meτofl ypaBHHBaHnn Ha6aκ>fleHHn B κoτopbix ∏0JiyτreH0 HaSJnoAeHHH 3HatmτejibHθ OTjmHaiomHecH oτ ocτajib∏bix flaeτ HCKasceHHbie pe3yjibτaTbi. Abbtop πpefljιaraeτ HOBbiii xιeτθfl ypaBH∏BaHHH, κoτopbi½ jιoκa∏H3∏pyeτ
HaSfliOfleHHH c πorpemHθcτHMH h aaeτ Bθ3MθiκHθcτb ∏0Jiy'ieHHH npaBHJibHbtx
pe3yjibτaτ0B. ΠoflaHθ COOTBeTCTByiomHii ajιropHTM.

HHyiII B.: MccjieflOBaHne Otkjiohchmm BejiMκo∏JiMτθBwx πpeφaδpnκaOScysiAeHO Bθ3Mθrκnoeτb npHMeHeHHH τax∏Meτpa BPT 006 flo HCCJieflOBaHHH otKJiOHeHiiii BejiHKOnJinTOBbix πpeφaSpιικaτθB. ΠpeflcτaBjιeHθ Meτofl H3MepeHirii,
cnocoS OnpeaeJieHHH κοβημβιιηοηηοη omιι6κn, a τaκste πpennaraeMbiH τoκ Bbi'IHCJieimii. ΠθflaHθ φopMyjιy OnpeflejiHiomyio cpeflmoio 0mι16κy τojιmιiHbi necneAOBaHHoro πpeφaSpnκaτa.

BAPTKFBMH A.: OnpefleJieHMe πoκa3aτejιeπ KOHCTpyKHMOHHLix oceü
CTpoeHMii c npMMeneHMeM BPT 006. Prz. Geod. Γ. 50:1978, Xo 8, cτp. 257
IIpeACTaBJieHo πpHMeH∏eMbie ao eux nop Meτθflbi OnpeflejieHHH π0κa3aτeaeH
κθHcτpyκιmθHHbix oce⅛ CTpoeHHii. OScyscfleHo πpιiMeHeH∏e b 3thx pa6oτax τaxHMeτpa BPT 006, a τaκste ∏0Jib3bi Bbiτeκaκ>m∏e e npHMeHeHHH 3τoro ∏HcτpyMeHτa. ΠθflaHθ oneHκy tohhocth πpefljιaraeMθro Meτofla H3MepemiH.

HEMEII A.: AnaJiM3 AimaMMKM OTKJiOHeHMM rJiaBiibix 06‰eκτθB MerajijιyprM'iecκoro κoM6>πιaτa KaτθBM∏e. Prz. Geod. Γ. 50:1978, N° 8, cτp. 260
IIoaaHO xapaκτepHCτnκy oθ∙beκτoB oShhtbix ποοτοηηημμη reofle3HHβcκHMH HaSaiOfleHHHMH OTKJiOHeHHii. OScyiKfleHO Meτofl H3MepeH∏H, πoflSop reofle3imecKoro
OSopyflOBaHiiH ao npoBefleHHH H3MepeHH½, tohhoctb H3MβpeHHii, a τaκικe 06pa6oτκy pe3y∏bτaτθB. ΠoflaH0 rφHMepbi nepeBefleHHbix H3Mepeιmii h nonyneHHbie
pe3y∏bτaτbi.

KyCBMMHEP K., ΠEXOIJKM JI.: MccjieflOBanMH ∏pmγoahoctm j1a3epHoro yeτpoiicτBa AGL b κθHτpojib∏o-H3MepMτeJibHbix pa6oτax b cτpoiiκe MθpcκMx cyflen. Prz. Geod. Γ. 50:1978, Ns 8, cτp. 266
OScyJKfleHO κθHCτpyκHHK> aMepnκaHCκoro jιa3epHθro ycτpoiicτBa AGL h npHHιIH∏bi ero fleiicτBHH. ΠpeflcτaBaeHθ HccaeflOBaHHH κacaκ>mHecH H3MepeHitii hcπohHeilHblX 3THM ∏pnSθpOM B CTpOeHHH MOpCKHX CyfleH. ΠOflaHO OIieHKy TOHHOCTH
H3MepeHHH, a τaκste cnocoS 06pa60τκ11 coflepjκaκHbix pe3yabτaτ0B ιi3Mepe∏HH.

TBIPA E.: IlporpaMMHpoBaHHbiM κajibκyjιaτop SR-56 Texas Instruments
n ero HPHMeHeHMe b reofle3∏M. Prz. Geod. Γ. 50:1978, Ns 8, cτp. 269
TOB OT ∏poeKTHp0BaHH0H TOJiniMHbI M Ot ΠJIOCKOCTM C MCΠ0JIb30BaHMeM
τax∏Meτpa BPT 006. Prz. Geod. Γ. 50:1978, Ns 8, cτp. 254
OiiHCaHO KOHCTpyKHHio nporpaMMHpoBaHHoro κaabκyaHτopa SR-56 Texas, a τaκjκe nporpaMMHpoBaHne Ha HeM BbnmcaeHnii. Kaκ npinnep πθflaHθ Hecκojibκo
06pa60τaHHbix πporpaMM reθfle3∏'iecκnx BbrHHcaemiii.

»
MAKOBCKM a., MMX A JIMK K.: K>Bmjicm 40-aeτMa îiaymiOM, flMflaκTMHecKoii h πpoφeccπθHajibHθii pa5oτbi πpoφ. 3birMyHτa Konajib'iπκa
h πpoφ. JlHa PyjκMuκoro. Prz. Geod. Γ. 50:1978, Ns 8, cτp. 275
OnncaHo τoκ TopscecTBeHHoro 3aceflaHHH CθBeτa Φaκyabτeτa Γeoae3nπ n Kapτorpaφnπ BapmaBCKOH ΠoanτexHnκn, ∏0CBnmθHθii KiSHneiiHOMy npa3flHOBamiio
40-aeτ∏H HaynHOii h flHflaκτκιιecκoii pa6oτbi πpoφ. 3biΓMyHτa KosanbHHKa h
npoφ. HHa PysiHiικoro. OScyscfleHO π0flp06H0 JKH3bHemibie flθcτHS⅛eHHH oSohx
k>6πahtob.
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Wprowadzenie

Degradacja środowiska przyrodniczego polega na względ
nie trwałym lub trwałym pomniejszaniu aktywności biolo
gicznej, pogorszeniu wskaźników jakościowych atmosfery,
wody, gleby i produktów roślinnych oraz obniżeniu walo
rów klimatotwórczych, sanitarnych i krajobrazowych szaty
roślinnej.
Procesy degradacji gleb są bardzo złożone. Można rozpa
trywać je w ujęciu grupowym, według właściwości (fizycz
ne, fizykochemiczne, pokarmowe, toksyczne, biologiczne)
lub genezy (naturalne, geotechniczne, przemysłowe, urbani
styczne, komunikacyjne, agrotechniczne itp.). Oba podziały
kryją w sobie daleko idące uproszczenia, ponieważ wy
mienione grupy procesów tworzą na ogół układy ściśle ze
spolone. Ponadto wiele kataklizmów naturalnych (uważa
nych za naturalne) powoduje skutki analogiczne do czynni
ków ewidentnie antropogenicznych, jak: deformacje geo
techniczne, pożary itp.
Do najbardziej znanych procesów degradacji gleb zali
czamy: intensywne zakwaszenie, niedobór składników po
karmowych dla roślin i naruszenie między nimi równo
wagi jonowej, nadmierne stężenie soli w roztworach gle
bowych, akumulację substancji fitotoksycznych, okreso
wy i trwały niedobór wody, okresowy i trwały niedobór
tlenu oraz wynikające z niego procesy beztlenowe, pogor
szenie struktury i porowatości gleby, nadmierną minerali
zację substancji organicznej (próchnicznej), niszczenie po
ziomu próchnicznego przez erozję wodną i wietrzną, spełzywanie mas ziemnych, obrywy i osuwiska, zamulanie i za
sypywanie gleby, geotechniczne niszczenie gleb, osiadanie
gruntów w rejonach górniczych, podtapianie i zatapianie
gruntów.
Tak szerokie ujęcie procesów degradacji i dewastacji
gleb wiąże się z trudnościami teoretycznymi i praktycznymi,
niełatwo bowiem -wyznaczyć poziom aktywności biologicz
nej, właściwy poszczególnym jednostkom glebowym. Wia
domo, że większość gleb Polski wykazuje takie wady, jak
niedobór wody i ubóstwo składników pokarmowych. Nieko
rzystne właściwości chemiczne i fizyczne gleb piaskowych
zdecydowały o silnym zakwaszeniu oraz znacznym zubo
żeniu w składniki pokarmowe. Nastąpiło to już w okresie
przedrolniczym, czyli w warunkach naturalnych. Można
założyć, że przemiany te były ekologicznie prawidłowe,
tym bardziej iż nie obniżały aktywności biologicznej środo
wiska. Można nawet przyjąć, że aktywność ta nasilała się
w miarę postępu procesów glebotwórczych. Sytuacja zmie
niła się jednak wyraźnie, gdy człowiek wykarczował las
i zaczął uprawiać rośliny o odmiennych wymaganiach eko
logicznych. Kwaśne i ubogie w składniki pokarmowe gleby
piaskowe są znacznie mniej przydatne do upraw polowyphZ√a'Ka

od niekwaśnych i w miarę żyznych gleb o analogicznym
Uziarnieniu. Do uprawy polowej kwaśne gleby piaskowe
są już wyraźnie zdegradowane w porównaniu z glebami
niekwaśnymi. Są one także bardziej podatne na dalszą de
gradację, o ile znajdują się w strefie zakwaszającego działa
nia emisji przemysłowych, zwłaszcza związków siarki. Ana
logicznie jest z glebami gliniastymi i pyłowymi. Jedne z
nich wykazują bardzo wysoki stopień zakwaszenia, podczas
gdy inne mają odczyn obojętny. Niekiedy zawierają nawet
pokaźny procent węglanu wapnia. Podobnie jak w glebach
piaskowych, kwaśny odczyn środowiska idzie tu w parze
z niedoborem składników pokarmowych. Zakładając, że de
gradacja gleb jest właściwa tylko dla układów antropoge
nicznych, to i tak jej duże nasilenie należy odnieść do
czasów masowego wylesienia terenu i wprowadzania mo
nokultur leśnych. Degradacja gleb na skalę masową doko
nywała się już wtedy, kiedy ekosystemy naturalne przeobra
żono w ekosystemy antropogeniczne. Im większa była roz
piętość pomiędzy warunkami glebowymi a wymaganiami
ekologicznymi roślin wprowadzanych przez człowieka, tym
degradacja środowiska miała wyższy poziom.
Radykalne przeobrażenie jednego ekosystemu w inny
zmniejsza (chociaż czasowo) jego aktywność biologiczną.
Największa degradacja następuje przeważnie w fazie zamie
rania układu dotychczasowego i ukształtowania się nowe
go. Widać to najwyraźniej na przykładzie poleśnych grun
tów rolnych i zmeliorowanych (odwodnionych) użytków
zielonych. W miarę upływu czasu doskonalą się warunki
nowego ekosystemu. Proces ten może być przyspieszony
wydatnie przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne, zwłasz
cza nawozowe i melioracyjne. Stan depresji aktywności
biologicznej gleb użytkowanych rolniczo może utrzymać się
bardzo długo, a nawet pogłębiać się w warunkach gospo
darki ekstensywnej i rabunkowej. Skrajnym tego prze
jawem są liczne wydmy piaskowe.
Geologiczne, biologiczne i antropogeniczne czynniki zde
cydowały o dużej różnorodności i zmienności przestrzennej
pokrywy glebowej w Polsce. Na pokrywę tę działają od
niedawna przemysłowe i urbanizacyjne czynniki degradacji.
Ich działanie nasila się coraz bardziej, a negatywne skutki
w środowisku ujawniają się z dnia na dzień. Budzi to nie
pokój specjalistów i społeczeństw. Odnosi się wrażenie, że
mamy do czynienia z epidemią, której przyczyny i rozmia
ry są jeszcze niedostatecznie poznane. Największe skutki
negatywne obserwujemy w -rejonach gleb piaskowych, z
natury ubogich w składniki pokarmowe. Pozostałe rodzaje
gleb są znacznie odporniejsze na degradujące działanie za
nieczyszczeń przemysłowych. W tym kryją się bardzo duże
zniszczenia szaty roślinnej, występujące przy względnie
małych stężeniach zanieczyszczeń, a także małe straty —
przy względnie dużych stężeniach zanieczyszczeń substancji
fitotoksycznych.
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Skład gleby a jej odporność na działanie czynników degra
dujących

W przytoczonym rachunku nie uwzględniono odporności
podpróchnicznej części gleby (poniżej 25 cm głębokości),
która w glebach piaskowych jest bardzo nikła, a w glebach
zwięzłych znaczna. Uwzględniając warstwę poniżej 25 cm
głębokości, zdolność neutralizacyjna gleby o pierwszym
stopniu odporności wyniesie około 6 t H2SO4, podczas gdy
gleby piątego stopnia odporności mogą zneutralizować
około 60 ton tego kwasu na obszarze 1 ha. Gleby dziesią
tego stopnia odporności ulegają zniszczeniu dopiero po
wprowadzeniu około 120 t H2SO4 na hektar. Dane te
świadczą o niezwykle dużym zróżnicowaniu właściwości
pokrywy glebowej i wynikających z tego zagrożeniach
gleb piaskowych. Tym tłumaczy się między innymi bardzo
duża wrażliwość drzewostanów szpilkowych, one bowiem
porastają gleby o najniższej odporności na degradację.

Gleba opiera się najdłużej wpływom czynników zewnętrz
nych. Zawdzięcza to właściwościom fizycznym, chemicz
nym i biologicznym. Wydzielane do gleby substancje pod
legają różnym przemianom, stosownie do swoich i glebo
wych właściwości. Skala przeobrażeń środowiska glebo
wego, a więc i uciążliwość powodowana przez określone
ładunki zanieczyszczeń, zależy nie tylko od toksyczności
substancji, lecz jeszcze w wyższym stopniu od fizykoche
micznych i biologicznych właściwości gleby.
Najniższą odporność na działanie czynników degradują
cych wykazują gleby piaskowe, luźne i słabo gliniaste,
a więc ubogie w składniki pokarmowe i wodę. Odporność
gleby na degradację, podobnie jak zasobność w składniki
pokarmowe, wzrasta proporcjonalnie do zawartości kolo
idów. Substancje te odznaczają się niezwykle dużą po
Mapa odporności gleb Polski na degradację
wierzchnią (zewnętrzną i wewnętrzną). Porowata struktura
koloidów powoduje, że są chłonne wobec kationów niczym
Określenie odporności gleb na degradację jest proste, je
gąbka względem wody. Koloidy pochłaniają także dużo
żeli mamy niezbędne informacje o podstawowych właści
wody. Im gleba zawiera większy odsetek cząstek ilastych
wościach środowiska glebowego. Tego rodzaju dane mamy
(koloidalnych), tym odznacza się większą pojemnością sorp
obecnie w zastosowaniu do około 95% gatunków rolnych.
cyjną. Prawidłowość ta zachodzi tylko wtedy, kiedy w po
Wszędzie tam, gdzie sporządzono mapy przydatności rolni
równawczych glebach występują jednakowej genezy cząst
czej gleb w skalach 1: 5000 i 1: 25 000, bazując na opraco
ki ilaste, bowiem pojemność kompleksu sorpcyjnego za waniach analitycznych i kartograficznych, sporządzono prze
leży w bardzo wysokim stopniu od rodzaju cząstek ila
glądową mapę odporności gleb Polski w skali 1 : 1 000 000.
stych. Takie minerały ilaste, jak montmorillonit i wermi
Wydano ją nakładem Instytutu Kształtowania Środowiska
kulit mają o około 10-krotnie większą pojemność kationów
w 1974 roku. Wyróżniono na niej sześć stopni:
wymiennych niż koalinit.
Koloidy organiczne, typu próchnicy glebowej, sorbują ■
1 — gleby bardzo słabo odporne;
około 5 razy więcej kationów niż montmorillonit. Zawar
2 — gleby słabo odporne;
tość próchnicy w glebach Polski -jest jednak stosunkowo
3 — gleby średnio odporne;
mała, gdyż wynosi najczęściej około 1,5%. Niektóre typy
4 — gleby odporne;
gleb, zwłaszcza Czarnoziemne, zawierają jednak 2—4%
5 — gleby bardzo odporne;
próchnicy. Ma to bardzo istotny wpływ na pojemność
6 — gleby bardzo silnie odporne.
kompleksu sorpcyjnego, a tym samym na odporność gleby
na czynniki degradujące.
W ostatniej grupie mieszczą się wszystkie gleby, których
Ze względu na mnogość czynników decydujących o właś
odporność wynosi 6—10 stopni według podanej wyżej skali.
ciwościach
substancji glebowej, pojemność kompleksu
Gleby bardzo słabo odporne na degradację stanowią aż
sorpcyjnego wykazuje duże wahania w obrębie tego same
ponad 34% powierzchni kraju.
go typu i rodzaju gleby. Z tego względu zawartość katio
Gleby słabo odporne na degradację pokrywają około
nów metalicznych o charakterze zasadowym (Ca, Mg, K
17,3% obszaru kraju. Łącznie z poprzednimi daje to po
i Na) można przyjąć za podstawę do określenia odporności
nad 51% terenu Polski.
gleb na degradację. Jest to wskaźnik wymierny i porów
Na obszarze byłego województwa zielonogórskiego gleby
nywalny we wszystkich glebach mineralnych. Traci on uni
bardzo słabo i słabo odporne stanowią aż 67%. W Opolwersalność, jeżeli gleba zawiera węglan wapnia, który
skiem wskaźnik ten wynosi tylko 36,1%.
powiększa odporność gleby na degradację powyżej prze
Gleby średnio odporne na degradację mają około 20%
działu wynikającego z zawartości kationów wymiennych
udział na terenie kraju.
o charakterze zajadowym. Tego rodzaju wypadki mają
Gleby odporne na degradację występują na 10,3% areału
miejsce jednak tylko w glebach zwięzłych, a więc i tak
kraju. Są to niezłe gleby do produkcji rolnej, a dobre
już o wysokim wskaźniku odporności. Są to przeważnie
i bardzo dobre do produkcji leśnej.
rędziny, mady i czarne ziemie.
Gleby bardzo odporne na degradację występują na nie
spełna 10% powierzchni kraju. Rozpiętość tego wskaźnika
jest jednak bardzo duża. Rejony Gdańska, Krakowa, Lubli
na, Opola i Wrocławia są wyraźnie uprzywilejowane.
Skała odporności gleb na degradację
Gleby bardzo silnie odporne na degradację skupiają
najlepsze grunty rolne o zwięzłym składzie mechanicz
Na podstawie zawartości kationów Ca, Mg, K i Na (w po
nym i znacznej zawartości próchnicy. Gleby te stanowią
ziomie próchnicznym) można wyróżnić 10, a nawet więcej
około 8,5% powierzchni kraju.
stopni odporności gleb. Przyjmuje się, że jednemu stop
Łączny udział gleb odpornych (grupy 4, 5 i 6) jest do
niowi odporności gleby odpowiada przedział trzech mili
brym wskaźnikiem stanu warunków glebowych w obrębie
gramów równoważników me kationów w 100 g poziomu
poszczególnych jednostek obszarowych. Gleby te stanowią
próchnicznego. Oznacza to, że gleby pierwszego stopnia od
28,6% areału kraju. Wyższe wskaźniki stwierdzono w by
porności zawierają 0—3 me. Każdy kolejny stopień odpor
łych województwach: opolskim (45,4%), lubelskim (38,8%),
ności ma przeciętnie o 3 me więcej kationów metalicznych,
krakowskim i wrocławskim (36,5%), olsztyńskim, gdańskim
i tak:
i bydgoskim (32,5%) oraz rzeszowskim (32%). Niższy od prze
ciętnego (dla kraju) wskaźnik mają gleby byłych woje
stopień odporności
przedziały me
wielkości średnie me
wództw: zielonogórskiego (12,4%), koszalińskiego (20,1%),
w 100 g
w 100 g
białostockiego (21,9%), katowickiego (23,1%), poznańskie
0—3
2
1
go (23,3%) i warszawskiego (24,1%). Przytoczone liczby
4—5
5
2
są danymi orientacyjnymi, ponieważ w obrębie poszcze
7—9
8
3
10—12
gólnych jednostek obszarowych jest bardzo duże zróżni
4
11
13—15
14
5
cowanie jakości gleb.
16—18
17
6
7
8
9
10

19—21
22—24
25—27
28—30

20
23
26
29

Wielkości te można przeliczyć na tony kwasu niszczącego
częściowo lub całkowicie glebę. Jeden me kationów meta
licznych (Ca, Mg, K i Na) może być wyługowany do po
ziomu próchnicznego (0—25 cm) na obszarze 1 ha w wyni
ku działania 2,08 tony H2SO4. Oznacza to, że unicestwione
gleby o pierwszym stopniu odporności nastąpi pod wpływem
4 ton H2SO4. Gleba piątego stopnia odporności ulegnie znisz
czeniu pod wpływem działania około 30 ton tego kwasu.
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Dynamiczny charakter odporności gleb na degradację

Odporność gleb na degradację można rozpatrywać w
ujęciu statycznym, tak jak to przedstawiono wyżej, lub
dynamicznym. Ujęcie dynamiczne jest właściwsze, bo zbli
żone do przemian fizykochemicznych i biochemicznych za
chodzących w glebie. Z drugiej zaś strony ujęcie dyna
miczne jest trudniejsze do analizy, ponieważ nie znamy
wielu parametrów, jakie będą działały w przyszłości na po
szczególne układy glebowe, w takim czy innym rejonie.

Do parametrów tych zaliczamy wielkość i charakter za
nieczyszczeń powietrza atmosferycznego, specyfikę dzia
łania tych zanieczyszczeń na rośliny, sposób użytkowania
gruntów, gatunki i odmiany uprawianych roślin, zabiegi
agrotechniczne, zwłaszcza nawozowe i melioracyjne.
Ujęcie statyczne nie uwzględnia charakteru i działania
wymienionych parametrów w czasie. Pozwala jednak okre
ślić w miarę ściśle globalny (uśredniony) wskaźnik od
porności układu glebowego na degradację. W danym
wypadku opieramy się na fizykochemicznych właściwoś
ciach substancji glebowej, której parametry są wymierne,
podobnie jak pojemność naczyń. Z tego względu możemy
laboratoryjnie określić pojemność gleby w zastosowaniu
do określonej substancji degradującej. Pojemności tej, zna
nej w literaturze pod pojęciem buforowości, nadajemy
miano geochemicznej odporności gleb na degradację.
Rzeczywista odporność gleb na degradację (w ujęciu dy
namicznym) jest na ogół większa od odporności geoche
micznej. Powodem tego jest aktywna rola szaty roślinnej,
która w większym stopniu niż mineralna część gleby
pochłania i przetwarza substancje wydzielane do środo
wiska glebowego. Ponadto rośliny pochłaniają z atmosfe
ry część zanieczyszczeń, ograniczając ich siłę degradu
jącą.
O ile geochemiczną odporność gleb na degradację mo
żna by wyobrazić sobie jako pojemność naczynia otwar
tego (o określonej objętości) względem wody dopływają
cej do niego przez dłuższy czas, na przykład z opadów
atmosferycznych, to rzeczywistą odporność gleby na de
gradację należałoby przyrównać do naczynia o takiej sa
mej objętości i pozostającego pod wpływem tego samego
źródła zasilania w wodę, ale zasiedlonego przez rośliny
(pewnego rodzaju hydroponika). W pierwszym wypadku
parowanie wody jest znacznie słabsze niż w drugim. Dla
tego przepełnienie pierwszego naczynia nastąpi bardzo
szybko, a drugiego dopiero po upływie dłuższego czasu
lub nie nastąpi w ogóle. Transpiracja wody przez rośliny
o dużej dynamice wegetacji skompensuje jej przepływ
do naczynia.
Analogiczną kompensację prowadzą rośliny względem
zanieczyszczeń przemysłowych, a także innych substancji
uciążliwych dla środowiska.
Zdolność roślin do pochłaniania, neutralizacji i przetwa
rzania znacznych ładunków zanieczyszczeń (chemicznie
aktywnych) ma bardzo istotne znaczenie dla odporności
gleb w dłuższym okresie. Właściwości tej nadajemy mia
no biogeochemicznej odporności gleb na degradację.
Odporność gleb na degradację nie sprowadza się do
zanieczyszczeń przemysłowych. Stosuje się ona również
do nawożenia mineralnego i chemicznych środków ochro
ny roślin, procesów erozji wodnej i wietrznej, przesu
szenia wskutek obniżenia poziomu wody gruntowej (w
strefie działania leja depresyjnego), rozdeptywania gleby
przez ludzi i zwierzęta (zbocza skarp, trawniki miejskie,
stadiony itp.), ugniatania oraz rozpylania gruntu przez
sprzęt mechaniczny itp.

Wnioski

1. Degradacja
środowiska
przyrodniczego polega na
względnie trwałym pomniejszeniu aktywności biologicznej,
pogorszeniu wskaźników jakościowych atmosfery, wody,
gleby i produktów roślinnych oraz na obniżeniu walorów
klimatotwórczych, sanitarnych i krajobrazotwórczych
szaty roślinnej.
2. Gleba wykazuje większą odporność niż powietrze
i woda na degradujące działanie czynników zewnętrznych.
Wydzielone do gleby substancje podlegają wielorakim
przemianom, stosownie do swoich i glebowych właściwo
ści. Skala przeobrażeń środowiska glebowego, a więc
i uciążliwości powodowanej przez określone ładunki za
nieczyszczeń, zależy nie tylko od toksyczności substancji,
lecz jeszcze w wyższym stopniu od fizykochemicznych
i biologicznych właściwości gleby. Najmniejszą odporność
na działanie czynników degradujących wykazują gleby
piaskowe luźne i słabo gliniaste. Odporność gleby na de
gradację, podobnie jak zasobność w składniki pokarmo
we, wzrasta proporcjonalnie do zwiększającej się zawar
tości koloidów mineralnych i organicznych (próchnicy).
3. Struktura przestrzenna odporności gleb na degrada
cję powinna być uwzględniona w planowaniu przestrzen
nym, zwłaszcza podstawa do lokalizacji nowych obiektów
przemysłowych o dużej uciążliwości dla środowiska.
4. Gleby piaskowe o małej i bardzo małej odporności
na degradację mogą być ulepszane przez stosowanie róż
nych odpadów, zasobnych w koloidy organiczne i mine
ralne oraz składniki pokarmowe i odkwaszające środo
wisko. Należą do nich między innymi osady ściekowe,
odpady paleniskowe (popioły) wapienne, ilaste i organicz
ne odpady przemysłowe i komunalne, zasoby ziemi próchnicznej, zdejmowane z gruntów przeznaczonych na cele
nierolnicze, różnego rodzaju namuły organiczno-mineral
ne, torfy itp.
5. Intensyfikacja nawożenia mineralnego grozi naru
szeniem równowagi jonowej w środowisku glebowym oraz
wzrostem stopnia mineralizacji wód gruntowych i eutro
fizację wód powierzchniowych. Skala uciążliwości zależy
jednak od stopnia dostosowania charakteru i poziomu na
wożenia mineralnego do pojemności gleby i potrzeb po
karmowych uprawianych roślin. Gleby o dużej aktyw
ności biologicznej odznaczają się kilkakrotnie większą
pojemnością nawozową niż wadliwe gleby piaskowe. O ucią
żliwości decyduje więc nie wielkość dawek nawozowych,
lecz- umiejętność stosowania ich w produkcji roślinnej.
6. W miarę dokładne rozpoznanie wpływu czynników
degradujących oraz odporności gleb daje możność okreś
lenia stopnia zagrożenia środowiska. Znając charakter
i wielkość zagrożenia,
możemy
stosować odpowiednie
środki profilaktyczne w celu uodpornienia środowiska na
działanie czynników degradujących oraz podwyższenia je
go aktywności biologicznej.
7. Dotychczasowe osiągnięcia badawcze i wdrożeniowe
dowodzą, że w strefach bardzo silnego oddziaływania za
nieczyszczeń przemysłowych można i należy odtwarzać
szatę roślinną, nadając jej funkcje sanitarne, a w miarę
możności także produkcyjne.

Do Czytelników!
Redakcja Przeglqdu Geodezyjnego przypomina Czytelnikom, że
25 listopada br. mija termin składania zamówień na prenume
ratę na 1979 rok. Zamówienia przyjmujq tylko oddziały RSW
' ,,Prasa-Ksiqika-Ruch'', urzędy pocztowe i doręczyciele.
Warunki prenumeraty podajemy na stronie 286.
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Zadania służby urządzeniowo-rolnej na tle przemian strukturalnych rolnictwa w Szwecji
Szwecja jest czwartym co do wielkości krajem europej
skim, obszarowo o ponad 40% większym od Polski.
Z 450 000 km2 powierzchni tego kraju ponad połowę po
krywają lasy, zaś ziemia uprawna zajmuje mniej niż 8%
powierzchni. Warunki sprzyjające rozwojowi rolnictwa ma
ją głównie obszary południowych i częściowo centralnych
okręgów Szwecji. Stosunkowo nieduża liczba ludności (w
1977 r. — 8,2 min) sprawia, że szwedzkie rolnictwo od
ponad 20 lat w .90% zaspokaja wewnętrzne zapotrzebo
wania rynku na produkty pochodzenia rolniczego. Prze
ciętne plony 4 podstawowych zbóż w okresie lat 1970 —
—1974 wynosiły 37 q z 1 ha.
1. Struktura szwedzkiego rolnictwa i kierunek postępują
cych przemian

W XX wieku Szwecja zmieniła się z kraju typowo rol
niczego w kraj przemysłowy. W 1880 roku rolnictwo za
trudniało tu blisko 3/4 ludności kraju, zaś w 1975 roku
ludność rolnicza wynosiła 5% całej ludności, z czego
czynnych zawodowo w rolnictwie było 240 000 osób.
W XVIII i XIX wieku dominowały gospodarstwa ro
dzinne (farmy) o małych powierzchniach, podzielone na
dużą liczbę działek, często od siebie bardzo odległych.
Taki stan spowodował pod koniec XVIII wieku nasilenie
wzajemnej zamiany działek źle ukształtowanych farm.
W drugiej połowie XIX wieku, przy poparciu państwa,
przeprowadzono na szeroką skalę dwie akcje scaleń grun
tów mających na celu likwidację uciążliwej szachownicy.
Jednocześnie z odpływem ludności wiejskiej do miast
rozpoczął się proces dosyć szybkiego powiększania farm
kosztem zmniejszenia ich liczby, który nieprzerwanie trwa
do chwili obecnej.
W Szwecji prawie cały obszar ziemi rolnej jest w rę
kach prywatnych, rolnicze przedsiębiorstwa państwowe,
z uwagi na małą liczbę i zajmowany obszar, nie odgry
wają praktycznie żadnej roli. W większości farm (gospo
darstw rodzinnych) pracują ich właściciele. Obszar ziemi
własnej, jeżeli chodzi o grunty orne, w około 80% farm
przekracza połowę powierzchni tych gospodarstw. Nato
miast liczba farm, których grunty orne w całości stano
wią przedmiot dzierżawy, wynosi blisko 15% ich ogólnej
liczby.
Jak już wspomniano, w Szwecji od dłuższego czasu ob
serwuje
się
wzrost powierzchni gospodarstw kosztem
zmniejszenia ich liczby. Jest to podstawowy kierunek
postępujących, pożytecznych przemian strukturalnych w
szwedzkim rolnictwie, bardzo aktywnie popieranych przez
państwo. Rozwój w kierunku zwiększenia obszaru gospo
darstw jest przyspieszany różnymi drogami. Okręgowe
biura rolnicze (mieszczące się w każdym z 24 okręgów
kraju) wykupują gospodarstwa, najczęściej małe, nie ro

kujące nadziei, że będą silne ekonomicznie, aby je sprze
dać w pierwszej kolejności farmerom powiększającym
obszar swoich gospodarstw, pod warunkiem racjonalnego
zagospodarowania gruntów.
W tablicy 1 przedstawiono zmiany w strukturze obsza
rowej gospodarstw w latach 1951—1975 w odniesieniu do
gruntów ornych. Łatwo zauważyć, że w tym okresie licz
ba gospodarstw zmniejszyła się ponad dwukrotnie, zaś
średnia wielkość gospodarstwa wzrosła z 12,5 ha do 22,8 ha.
Mimo tych zmian, jeszcze ponad 70% gospodarstw ma
mniej niż 20 ha ziemi ornej.
Jednocześnie z powiększaniem gospodarstw zmniejsza
się obszar ziemi rolnej. Częściowo jest to spowodowane
przeznaczeniem ziemi rolnej na cele nierolnicze (budowa
dróg, lotnisk, zakładów przemysłowych, budownictwo mie
szkaniowe i domków letniskowych). Główna jednak przy
czyna tego stanu rzeczy tkwi gdzie indziej. Importowane
przez Szwecję produkty pochodzenia rolniczego są tańsze
od krajowych średnio w granicach 20—30% wartości. Je
śli do tego dodać, że Szwecja pod względem rolniczym
jest krajem w zasadzie samowystarczalnym, o intensyw
nie prowadzonej gospodarce rolnej, względy ekonomiczne
uzasadniają przekazywanie co roku znacznych powierzch
ni gruntów rolnych pod zalesienie bądź ich sprzedaż pań
stwu. W szczególności dotyczy to obszarów północnej i
centralnej części kraju, gdzie gleby są słabsze, a warunki
klimatyczne mniej sprzyjające produkcji rolniczej. Według
stanu na 10 czerwca 1976 roku obszar ziemi ornej wy
nosił w Szwecji 2 978 630 ha, w tym powierzchnia ziemi
nie uprawianej przekraczała 33 000 ha. Szacuje się, że
przy postępującej koncentracji ziemi ornej i dalszej in
tensyfikacji rolnictwa dla zaspokojenia wewnętrznego za
potrzebowania rynku na produkty rolnicze, obszar ziemi
ornej może zmaleć do 2 min ha [9], to jest o 30% w od
niesieniu do obecnej sytuacji. Redukcja ta jest przemy
ślana, gdyż w ten sposób uniknie się nadwyżek produk
tów rolniczych na rynku wewnętrznym.
Omawiając strukturę szwedzkiego rolnictwa, nie można
pominąć obszarów leśnych, które odgrywają tu bardzo
istotną rolę. Istnienie gospodarstw rolno-leśnych, tak ty
powych dla tego kraju, uzasadniają względy przyrodni
cze i ekonomiczne. Gospodarstwa rolno-leśne mają
w
większym stopniu niż gospodarstwa rolne ustabilizowane
dochody, szczególnie w latach niekorzystnych dla rolnictwa,
a zatrudnienie w takich gospodarstwach jest bar
dziej równomiernie rozłożone w okresie całego roku. W
Szwecji trzy gospodarstwa na cztery posiadają las. W ro
ku 1974 około 100 000 gospodarstw posiadało niecałe 2 min
ha gruntów ornych i ponad 5 min ha lasów. Blisko połowa
tych gospodarstw posiada przeciętnie nie więcej niż 25 ha
lasu, zaś w skali całego kraju średni obszar lasu w go
spodarstwie rolno-leśnym wynosi około 50 ha. Lasy te

Tablica 1. Zmiany w Strnbturze obszarowej gospodarstw w latach 1951—1975
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w większym stopniu niż grunty orne są rozproszone w
małych, najczęściej wąskich działkach, znacznie odda
lonych od zabudowań i położonych w szachownicy z grun
tami ornymi.
2. Polityka w zakresie obrotu nieruchomościami

W Szwecji nabycie gospodarstwa lub ziemi ornej bądź
* leśnej drogą kupna, zamiany, darowizny itp. jest przedmio
tem kontroli ze strony państwa, zgodnie z obowiązującą
od 1965 roku ustawą o nabyciu ziemi. Ma to zapobiec
spekulacjom ze strony nowych nabywców, sprzecznym z
interesami społecznymi. Każdy nabywca ziemi, z wyjąt
kiem osób spokrewnionych ze zbywającym, jest obowią
zany uzyskać każdorazowo pozwolenie nabycia ziemi, bez
względu na posiadane kwalifikacje zawodowe. Wydawanie
pozwoleń leży w gestii wspomnianych już okręgowych
biur rolniczych. Zainteresowana nabyciem ziemi osoba fi
zyczna lub prawna nie uzyska zgody biura na nabycie
ziemi, jeśli:
— nabycie jest niezgodne z przyjętą polityką w kierun
ku strukturalnego ulepszenia gospodarki rolnej i leśnej
przez powiększanie farm;
— w konkretnym wypadku nabycie ziemi nie służy jej
racjonalnemu zagospodarowaniu;
— ziemia będąca przedmiotem nabycia będzie w przy
szłości potrzebna do ulepszenia struktury innych gospo
darstw.
W takich wypadkach lub w sytuacji, kiedy nie ma chęt
nych do nabycia oferowanej ziemi, okręgowe biura .rol
nicze wykupują ją i stanowi ona państwowy zapas ziemi
do sprzedania nabywcy spełniającemu wymagane warunki.
W tym okresie może być wydzierżawiona okolicznym far
merom.
W ostatnich latach obszar gruntów ornych, nabywanych
przez okręgowe biura rolnicze i sprzedawanych potrzebu
jącym gospodarzom, oscylował w granicach 5—10 tys. ha
rocznie i miał tendencję malejącą. Natomiast gruntów
leśnych, biura to nabywają i sprzedają 4—5-krotnie wię
cej niż gruntów ornych. Corocznie jednak pozostaje około
15 000 ha nie rozdysponowanych gruntów ornych i około
100 000 ha lasu.
Należy podkreślić, że wnioski o nabycie ziemi, najczęś
ciej dodatkowej, przeznaczonej na powiększenie gospodar

stwa, są przez okręgowe biura rolnicze wnikliwie rozpa
trywane. Z tych względów przykładowo w roku 1962 w
skali całego kraju załatwiono negatywnie 1085 wniosków
o nabycie ziemi na ogólną liczbę 6641 wniosków, zaś w
1966 roku na ogólną liczbę 6198 odrzucono 931 wnios
ków [9].
Nabycie dodatkowej ziemi na powiększenie areału go
spodarstwa jest podstawą do uzyskania pomocy finanso
wej od państwa. Gospodarstwom tym państwo gwarantuje
uzyskanie, na dogodnych warunkach, kredytów w pry
watnych
bankach na zagospodarowanie powiększonego
areału gospodarstwa czy też na jego modernizację. Przy
znawane są również gospodarstwom zasiłki bezzwrotne.
Ich maksymalna wysokość nie może jednak przekraczać
różnicy pomiędzy ceną płaconą za dodatkową ziemię wraz
z zabudowaniami a faktyczną jej wartością określoną przez
biuro rolnicze. Dodatkowo są przyznawane zasiłki na po
krycie kosztów przeprowadzonych pomiarów geodezyj
nych, sporządzonych podkładów geodezyjnych, map glebo
wych, przeprowadzenia melioracji przeniesienia budynków
i innych inwestycji
związanych z kupnem dodatkowej
ziemi.
3. Organizacja służby geodezyjnej i jej zadania

Służba geodezyjna w Szwecji znajduje się w rękach
dwu organizacji — częściowo państwowych, a częściowo
samorządowych. Podstawowy trzon tej służby na szcze
blu okręgów tworzą okręgowe władze miernicze, którym
podlega 113 państwowych biur geodezyjnych i 42 biura
samorządowe szczebla lokalnego (rys. 1). Podstawowym
zadaniem tej służby jest wykonywanie wszelkiego rodza
ju pomiarów geodezyjnych oraz szeroko rozumiane urzą
dzanie nieruchomości zarówno na obszarach wiejskich,
jak i zurbanizowanych. Drugą organizacją, o węższym
zakresie działania, zajmującą się przede wszystkim ewi
dencją nieruchomości, są oddziały miernicze znajdujące
się we władzach administracyjnych każdego okręgu. Cho
ciaż oddziały miernicze nie podlegają okręgowym wła
dzom mierniczym, to jednak powiązania tych dwu insty
tucji, ze względu na zazębiający się zakres działania, są
bardzo ścisłe. Potwierdza to fakt, że obiema instytucjami
na szczeblu każdego okręgu kieruje jedna osoba.
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Rys. 1. Organizacja służby geodezyjno-urządzeniowej w Szwecji
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Do podstawowych zadań biur mierniczych szczebla lo
kalnego należy prowadzenie technicznych lub techniczno-prawnych czynności związanych z wykonywaniem szere
gu takich prac, jak:
— pomiary geodezyjne niezbędne do prowadzenia ewi
dencji nieruchomości, w większości oparte na podkładach
opracowanych fotogrametrycznie;
— usługi w zakresie sporządzania map i innych doku
mentów do potrzeb inwestycji;
— tworzenie nowych nieruchomości drogą podziału lub
łączenia jednostek;
— powiększenie gospodarstw rolnych czy leśnych przez
zakup dodatkowej ziemi;
— zamiana ziemi między zainteresowanymi gospodar
stwami w różnych strefach odległościowych;
— zamiana ziemi połączona z kupnem dodatkowego are
ału;
— scalenie gruntów rolnych i leśnych, jako zabieg do
browolny, a w niektórych sytuacjach — przymusowy;
— usuwanie szkodliwego działania niektórych inwesty
cji (projekt nowej drogi, lotniska itp.) na kształt rozłogu
gospodarstw;
— ocena ziemi, w połączeniu z ustaleniem udziałów
współwłaścicieli, do celów urządzeń rolnych;
— ustalenie praw i zobowiązań nieruchomości będących
w kooperacji (wspólna droga dojazdowa, możliwość korzy
stania z wody, lasu itp.);
—■ badanie granic nieruchomości i wydawanie decyzji
w zakresie ich zmiany, jeżeli tego wymaga sytuacja;
— realizacja w terenie projektów różnego rodzaju;
— sporządzanie map topograficznych w różnych ska
lach;
,
— sporządzanie map wykorzystania ziemi, tak zwanych
map ekonomicznych, w skalach 1: 10 000 lub 1 : 20 000 itd.
Wymienione prace w zasadzie są wykonywane nieod
płatnie. Ponadto biura miernicze wykonują odpłatnie sze
reg technicznych i innych usług dla zainteresowanych.
Są. to stałe usługi dla miast (nie posiadających dostatecz
nej Iiczbj- odpowiedniego personelu) wykonywane na za
sadzie wcześniej podpisanego kontraktu bądź usługi dla
innych odbiorców zainteresowanych pracami tego typu. Do
tyczą one głównie:
, ~. wykonywania kopii, powiększeń, uczytelnienia zdjęć
lotniczych itp.;
~ przygotowania większej liczby map w różnych ska
lach (od 1 : 20 000 do 1 : 400) do planowania przestrzen
nego obszarów wiejskich i miejskich, ochrony środowiska
naturalnego, gospodarki leśnej, komunikacji, planowania
zamierzeń wodno-kanalizacyjnych itp;
— geodezyjnej obsługi budowli;
dochodzeń prawno-własnościowych nieruchomości;
— wyceny nieruchomości itp.
°s°by fizyczne oraz instytucje zainteresowane tymi pra
cami biur mierniczych, jak również pracami wymienio
nymi wcześniej, pokrywają koszty wykonania, dochody
te w. zasadzie bilansują koszty utrzymania władzy mier-

Jak już wspomniano, pewne czynności geodezyjne nie
są wykonywane przez władzę mierniczą, lecz przez wła
dzę administracyjną. Dotyczy to przede wszystkim pro
wadzenia ewidencji nieruchomości. Obecnie w Szwecji
prowadzi się odrębną ewidencję dla terenów wiejskich i
oddzielną dla miast — w formie opisowej (rejestry, w któ
rych wpisy wykonywane są ręcznie) oraz graficznej (pod
kłady mapowe w skali 1 : 10 000 lub 1: 2000). W ewidencji
nieruchomości prowadzonej w rejonach, prawo własności
każdej nieruchomości jest rejestrowane łącznie z prowadze
niem hipoteki. Ewidencja ta, zawierająca szczegółowe dane
o nieruchomościach (prawa własności w ujęciu historycz∏h^M-p°wie^z-nia∙, lokalizacJa obszaru, wartość nieru
chomości, obciążenia nieruchomości itp.), stanowi podstawowe źródło informacji do:
— określenia i rejestracji prawa własności;
— opodatkowania;
— ewidencji ludności;
— celów planowania przestrzennego i gospodarczego.
Zmiany w ewidencji nieruchomości są wprowadzane z
urzędu i bezpłatnie.
W 1974 roku zapoczątkowano wprowadzenie, w miejsce
dotychczasowej ewidencji, katastru wielozadaniowego w
pełni wykorzystującego technikę elektroniczną [10], Do
świadczalnie ten system informacji wprowadzono w okręgu
Uppsala, a obecnie, po szczegółowym opracowaniu, jest
wdrażany na terenie całego kraju.
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Rys. 2. Schemat Informacji w banku danych — system 1

Współczesny kataster, nazywany bankiem danych — sy
stem 1 (rys. 2), obejmuje dwie zasadnicze grupy informa
cji dotyczące:
— katastru własności gruntów i budynków oraz
— katastru użytkowania.
Kataster własności składa się z kilku sekcji obejmujących
między innymi:
— potwierdzenie tytułu własności;
— nieruchomości dzierżawione, ich dzierżawców i właści
cieli;
— hipotekę;
. .
— poprzednią sytuację prawną nieruchomości;
— inne informacje dotyczące władania.
Kataster użytkowania natomiast obejmuje sześć rejestrów:
— główny rejestr (jedna sekcja dla pełnych własności i
jedna dla współwłasności) zawiera informacje identyfika
cyjne, dane o pochodzeniu nieruchomości oraz dane po
wierzchniowe;
— rejestr współrzędnych — gromadzi dane lokalizacyjne;
— rejestr budynków — zawiera informacje o nierucho
mościach;
— rejestr zamierzeń i wytycznych — gromadzi wytyczne
i zamierzenia do planów przestrzennych i gospodarczych
dotyczące zmian we władaniu i użytkowaniu nieruchomo
ści;
— rejestr zorganizowanych instytucji i przedsiębiorstw;
— rejestr adresów.
Nieodłączną częścią dokumentacji katastru są podkłady
mapowe obejmujące zarówno dane źródłowe, jak i infor
macje tematyczne.
* Dla prawidłowego działania katastru skonstruowano po
szczególne podsystemy dotyczące zbierania, prowadzenia i
udostępniania danych. Opracowano określoną liczbę pro
gramów służących do uzyskiwania informacji objętych ka
tastrem i do ich uaktualnienia w zbiorach danych, a także
udostępnienia wybranych danych zainteresowanym insty
tucjom.

4. Prace urządzeniowe mające na celu poprawę struktury
przestrzenno-ekonomicznej gospodarstw

Z przeprowadzonych obecnie na szeroką skalę prac urzą
dzeniowych należy wymienić:
— zamiany gruntów pojedynczych gospodarstw, przepro
wadzane na niedużych obszarach (kilkaset hektarów);
— wymiany gruntów rolnych i leśnych gospodarstw ro
dzinnych i spółek (towarzystw), wykonywane na większych
obszarach;
— kompleksowe
scalenia terenów leśnych, częściowo
bazujące na przymusowym zabiegu;
— zamiany gruntów mające na celu usunięcie szkodli
wego działania projektów dróg, linii kolejowych i innych
inwestycji na przestrzenną organizację gospodarstw.
Wszystkim tym pracom, prócz podstawowego celu, jakim
jest poprawa przestrzennego rozmieszczenia areału gospo
darstw, towarzyszy szereg innych celów, a wśród nich: .
— powiększenie obszaru gospodarstw, jeżeli chcą tego
właściciele i istnieją takie możliwości;
— poprawa wewnętrznej organizacji przestrzennej grun
tów w gospodarstwach;
—■ przebudowa układu sieci dróg obsługujących te tere
ny;
—· przeniesienie zabudowań lub ich modernizacja w zwią
zku ze zmianą lokalizacji gruntów albo na skutek kupna
dodatkowej ziemi;
— wykonanie melioracji.
Proces zwiększania areałów gospodarstw odbywa się
głównie kosztem zmniejszenia obszaru gospodarstw małych.
W latach 1971—1975 w grupie gospodarstw małych (do
10 ha) corocznie zmniejszało stan władania przeciętnie 9o∕o
ogółu gospodarstw tej grupy obszarowej, zaś zwiększało
zaledwie 3% gospodarstw. W grupie gospodarstw średnich
(10—50 ha) zmiany te wynosiły odpowiednio 5o∕o i 4%, zaś
w grupie gospodarstw dużych (ponad 50 ha) 3% ich licz
by zmniejszyło stan władania, a 2o∕o powiększyło (tabl. 2).
Przy powiększaniu obszaru gospodarstw rolno-leśnych do
celowym modelem są przedsiębiorstwa rodzinne gospodaru
jące na obszarze 40—80 ha gruntów ornych i posiadające
dodatkowo 100—300 ha lasu.

Rysunek 3 przedstawia wykonany projekt zamiany grun
tów 3 gospodarstw, w powiązaniu ze zwiększeniem areału
drogą kupna lub dzierżawy. Po przeprowadzeniu zabiegu
średni obszar jednego gospodarstwa wzrósł z 13,5 ha grun
tów ornych i 33 ha lasu odpowiednio do 23 ha i 59 ha.
Jednocześnie zmieniono częściowo układ sieci dróg.
Wymiany gruntów rolnych i leśnych, prowadzone na du
żych obszarach, bazują głównie na dobrowolnym udziale
uczestników i przeważnie mają na celu poprawę rozłogu
gospodarstw przez scalenie działek rozrzuconych na ob
szarze kilkudziesięciu czy kilkunastu tysięcy hektarów. Pro
jekt takiego zabiegu, wykonanego na obszarze około 40 000
ha lasu i 2000 ha gruntów ornych (leżących w pobliżu za
budowań), przedstawiono na rysunku 4. W wymianie tej
wykonanej w ciągu niecałych 3 lat, uczestniczyło 5 prywat
nych gospodarstw, 1 duża spółka leśna oraz grunty biura
rolniczego. Po wymianie we władaniu gospodarstw nastą
piły następujące zmiany:
przed zabiegiem

gospodarstwo A:
B:
99
C:
99
D:
99
E:
99

5 ha gruntów ornych, 128 ha lasu
4
99
99 120 99 99
6 9»
83 99 99
99
2 99
40 99
99
99
7 99
130 99 99

po zabiegu
gospodarstwo A:
B:
99
C:
99
D:
99
E:
99

20 ha gruntów ornych, 160 ha lasu
14
99
99 165 99 99
20 »
99
99 140 99 99
16 99
85 99 99
99
99
16 99
99
99 140 99 99
Poramianie

Tablica 2. Zmiany we władaniu ziemią w grupach obszarowych gospodarstw w latach
1971—1975

Grupa
obszarowa
gospodarstw
w [ha]

Rok

t

Liczba
gospodarstw
w roku

Procentowa liczba gospodarstw,
która w roku następnym (t-f-l)
swój stan władania

t
zmniejszyła

pozostawiła
bez zmiany

powię
kszyła

2,1—5,0

1971
1972
1973
1974
1975

30 989
28 421
26 702
25 527
24 175

12
12
10
10
10

85
87
88
87
87

3
1
2
3
3

5,1—10,0

1971
1972
1973
1974
1975

38 974
36 603
34 309
32 713
31 211

8
8
8
8
8

89
89
89
89
89

3
3
3
3
3

10,1—20,0

1971
1972
1973
1974
1975

36 624
35 352
34 170
33 467
32 316

6
6
5
6
5

91
91
92
91
91

3
3
3
3
4

20,1—30,0

1971
1972
1973
1974
1975

17 775
17 507
17 191
16 966
16 746

5
5
5
5
6

90
90
90
90
89

5
5
5
5
5

30,1—50,0

1971
1972
1973
1974
1975

14 920
14 975
15126
15 281
15 354

4
4
4
4
5

92
92
92
92
92

4
4
4
4
3

50,1—100,0

1971
1972
1973
1974
1975

8 158
8 419
8 625
8 927
9183

4
4
3
3
4

94
94
95
95
94

2
2
2
2
2

ponad 100

1971
1972
1973
1974
1975

2 706
2 778
2 863
2 931
2 980

3
2
3
3
3

95
95
95
94
95

2
3
2
3
2

Źródło: [8]
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∣∙.'∙: :' I - Gospodarstwo A
- Gospodarstwo B
- Gospodarstwo C

Granty w dyspozycji okręgowych biar
rolniczych t innych gospodarstw
Rys. 3. Zamiana gruntów trzech gospodarstw z jednoczesnym po
większeniem areału, przeprowadzona w Sllje w okręgu Jfimtland
(centralna Szwecja)
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W Szwecji władanie na obszarach leśnych jest bardziej
skomplikowane niż na terenach rolnych. Prawa posiadania
nieruchomości leśnych są często nieformalne, a położenie
połączonych własności jest rozproszone. Wielu posiadaczy

0I- ' ■ ■
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(v7∣ - Fundusz Ziemi

Rys. 6. Projekt zamiany gruntów poprawiający rozłóg gospodarstw
naruszony wskutek regulacji przebiegu drogi, połączony z po
większeniem areału
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Rys. 4. Wymiana gruntów ornych 1 leśnych, przeprowadzona na
wniosek zainteresowanych, na obszarze 42 000 ha w okręgu Kopparberg (centralna Szwecja)
Przed scaleniem

Po scaleniu

b!

ma nierówne udziały w zbyt małych działkach, często o wy
dłużeniu od 1 :20 do 1: 40. Dlatego często zabiegi scalenia
rozproszonych działek leśnych są Wylconywane z urzędu.
Dotyczy to przede wszystkim okręgów północnej i częścio
wo centralnej Szwecji, gdzie lasów jest najwięcej. Przy
kład scalenia gruntów, wykonanego głównie w celu likwida
cji uciążliwej szachownicy działek leśnych, na obszarze
38 500 ha przedstawia rysunek 5. Obszar 18 400 ha był
tu we władaniu trzech spółek leśnych, zaś 15 600 ha wła
dały prywatne gospodarstwa. Stan przed i po scaleniu ob
szaru spółek leśnych przedstawia się następująco:
— spółka A, obszar 9400 ha, przed scaleniem 500 dzia
łek, po scaleniu 2 działki;
— spółka B, obszar 6500 ha, przed scaleniem 220 dzia
łek, po scaleniu 2 działki;
— spółka C, obszar 2500 ha, przed scaleniem 100 dzia
łek, po scaleniu 1 działka.
Długość granic zewnętrznych działek zmniejszyła się z
około 370 km do 18 km.
Rysunek 5b przedstawia powiększony 50-hektarowy frag
ment szachownicy działek tego obiektu. Przed scaleniem
w tym miejscu było około 60 działek należących do 208
właścicieli, po scaleniu zaś jest to działka jednego uczest
nika. Większość uczestników (gospodarstw prywatnych) po
siadała w tym obiekcie las, którego obszar mieścił się w
granicach 100—150 ha.
Na mniejszą skalę prowadzi się zabiegi zamiany grun
tów, mające na celu poprawę wadliwego rozłogu gospo
darstw, wynikłego, z budowy nowych i regulacji dawnych
dróg lub na skutek innych inwestycji naruszających wła
danie na obszarach rolnych. Większość tych zabiegów pro
wadzi się w czasie wykonywania innych prac urządzenio
wych o szerszym zakresie. Natomiast tam, gdzie tego wy
maga sytuacja, prowadzi się oddzielnie zabiegi poprawia
jące rozłóg naruszonych gospodarstw, często łącznie z po
większeniem ich areału (rys. 6).
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Pojęciem rekultywacji określa się zespół czynności ma
jących na celu przywrócenie właściwości produkcyjnych
obszarom całkowicie zdewastowanym na skutek różnora
kiej działalności gospodarczej. Pojęcie to zostało ostatnio
nieco rozszerzone, gdyż rozumie się pod nim nie tylko
przywrócenie pierwotnych zdolności produkcyjnych, ale w
ogóle przystosowanie danego obszaru do jakiejkolwiek pro
dukcji, a więc jego uprodUktywnienie.
Rekultywacją terenów zdewastowanych zaczęto zajmo
wać się na szerszą skalę dopiero w latach sześćdziesiątych
naszego stulecia, gdyż liczba obszarów nieproduktywnych
i ich powierzchnia była już dosyć duża.
Obszary te nie tylko szpecą krajobraz i nie przynoszą
prawie żadnych korzyści, ale czasami mają wręcz szko
dliwy wpływ na otaczające środowisko. W Polsce zabiegi
rekultywacyjne zaczęto praktycznie realizować od 1966 ro
ku, to jest od momentu wejścia w życie pierwszych aktów
normatywnych bezpośrednio dotyczących tych zagadnień
(uchwała RM nr 198 z dnia 12 VII 1966 r. i uchwała RM
nr 301 z dnia 61X1966 r.).
Obecnie sprawy rekultywacji reguluje akt wykonawczy
do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych — rozpo
rządzenie Rady Ministrów z 20 X1972 r. w sprawie szcze
gółowych zasad rekultywacji i zagospodarowania gruntów
(Dz. U. nr 48, poz. 303).
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2. Technologia procesu rekultywacyjnego
Przebieg procesu rekultywacyjnego zależy od dwóch za
sadniczych czynników, a mianowicie od przyjętego kierun
ku rekultywacji i od indywidualnych cech obszaru rekul
tywowanego. One to właśnie będą decydowały o zakresie
prac koniecznych do wykonania i o kosztach zabiegu.
Wśród kierunków rekultywacji można wyróżnić sześć pod
stawowych, a mianowicie:
1) kierunek rolniczy (grunty orne, łąki, pastwiska);
2) kierunek leśny (las iglasty, liściasty, mieszany);
3) kierunek rybacki (różne rodzaje stawów);
4) kierunek infrastrukturowy (przygotowanie terenu pod
budowę nowych urządzeń, pod nową infrastrukturę);
5) kierunek rekreacyjny (do rekreacji spacerowej, wodnej,
lub przydrożnej dla kierowców);
6) kierunek melioracyjny (hydromelioracyjny — jako
zbiornik małej retencji i fitomelioracyjny — jako śród
polne zadrzewienia).
Przebieg procesu rekultywacyjnego można podzielić na
trzy etapy, biorąc pod uwagę okres (moment) realizacji
poszczególnych czynności. Są to:
— etap I — przed realizacją zabiegu w terenie;
— etap II — w czasie realizacji zabiegu w terenie. W
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3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Jedną z podstawowych czynności w I etapie procesu re
kultywacyjnego jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której celem jest podanie zakresu prac (za
sięg i rodzaje) koniecznych do wykonania oraz wycena
(ustalenie kosztów) całości prac rekultywacyjnych. Jak do
tychczas, nie ma jednak opracowanych jednolitych zasad
wykonywania dokumentacji i dlatego opracowujący ją
(biura i projektanci), korzystając z pewnych wytycznych
i ogólnych zasad opracowania, kierują się własnymi regu
łami. Ponieważ rekultywacja obszarów zdewastowanych nie
jest inwestycją w pełnym znaczeniu tego słowa, przeto do
puszcza się opracowanie dokumentacji uproszczonych. Nie
określono jednak dokładnie jak daleko idące uproszcze
nia można tu stosować, w efekcie projektanci zamieszczają
w dokumentacji szereg danych zbędnych dla realizatora
zabiegu. Następstwem tego jest wzrost objętości dokumen
tacji, a tym_samym i kosztów jej opracowania.
Obecnie opracowywane dokumentacje najczęściej zawie
rają ponad 20 stron opisu (tekst i kosztorys) i kilka za
łączników, a wykonawca rekultywacji korzysta najczęściej
z informacji o zakresie prac do wykonania i informacji
o kosztach zabiegu.
Biorąc pod uwagę podane fakty, zaproponowano model
uproszczonej dokumentacji rekultywacyjnej (tabl. 2), który
po sprawdzeniu w praktyce można by uznać za obowią
zujący. W proponowanym modelu dokumentacja składa się
z dwu kartek (4 stron) formatu A3 i z niezbędnych za
łączników.
Jeżeli chodzi o treść dokumentacji, to w części opisowej
wyróżniono cztery części:
A) część przedprojektową — zawierającą dane formalno
prawne i charakterystykę obszaru zdewastowanego. Części
tej poświęcono jedną stronę;
B) część projektową — zawierającą wytyczne dla reali
zatora zabiegu w zakresie wykonania prac przygotowaw
czych, prac ziemnych, odtworzenia gleby lub wykonania
prac charakterystycznych dla poszczególnych kierunków re
kultywacji. Części tej poświęcono po 1∕t arkusza na dwu
stronach;

Tablica 1. Zakres prac rekultywacyjnych dla poszczególnych kierunków Uproduktywnienia

VTO-

och

etapie tym, ze względu na rodzaj wykonywanych czynności,
można wyróżnić trzy fazy:
a) prace przygotowawcze;
b) prace ziemne;
c) prace związane z wytwarzaniem gleby i zagospodaro
waniem przedplanowym ;
— etap III — po realizacji zabiegu w terenie.
Zakres czynności koniecznych do wykonania w poszcze
gólnych etapach i fazach, dla różnych typów obszarów zde
wastowanych i w ramach poszczególnych kierunków re
kultywacji, przedstawia tablica 1.

Etapy i faza
realizacji zabiegu

Rodzaj
utworu
be Zglebowego

1

2

przed realizacją zabiegu

wszystkie

Kierunek Uproduktywnienia

rolniczy

leśny

rybacki

infrastrukturowy

rekreacyjny

melioracyjny

3

4

5

6

7

8

—
—
—
—
—
—
—
—

zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
inwentaryzacja obszaru nieproduktywnego (szczegółowa)
zebranie danych archiwalnych
ustalenie kierunku rekultywacji i zagospodarowania
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
ustalenie wykonawcy prac rekultywacyjnych
wyznaczenie inspektora kontroli
przekazanie placu budowy

Dokończenie tablicy na str. 250
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Dokończenie tablicy ze str. 249

1
w czasie
realizacji
zabiegu

I

2

I

3

4

5

prace
przygoto
wawcze

wszystkie

— Odkamienienie te — Odkamienienie
— Odkamienienie
terenu
renu
terenu
— likwidacja zakrze — wycięcie drzew
— wycięcie drzew
i Wykarczowanie
wienia
i Wykarczowanie
pni
— rozebranie i wy
pni
wiezienie pozosta ' — likwidacja zakrze
— likwidacja zakrze
wienia
lości budowli
wienia
— rozebranie i wy
inżynieryjnych
— rozebranie i wy
wiezienie pozosta
wiezienie pozosta — ogólne prace
łości budowli
porządkowe
łości budowli
i urządzeń inży
i urządzeń inży
nieryjnych
nieryjnych
—
ogólne prace
— ogólne prace
porządkowe
porządkowe

prace
ziemne

żwiry
i piaski

— zdjęcie ziemi próchnicznej i przemie
szczenie składowiska
— odpowiednie ukształtowanie rzeźby te
renu
— plantowanie
— regulacja stosunków wodnych

po realizacji zabiegu

rzeźby

torfy

— odpowiednie
terenu
— odwodnienie

gruzowiska

niwelacja terenu

żwiry
i piaski

— nawiezienie 10— — takie same
zabiegi tylko
—20 cm ziemi
o mniejszej
próchnicznej
intensywności
i rozplantowanie
— uzdatnienie przez — posadzenie ga
tunków pionier
wymieszanie
skich
z gliną, iłem lub
torfem do głębo
kości 30 cm
— wapnowanie
i nawożenie
mineralne NPK
— uprawa mecha
niczna
— wysiew roślin
motylkowych na
nawóz zielony
— przyoranie zielo
nej masy na głę
bokości 25—30 cm

gliny i iły

— nawiezienie 10—·
—20 cm ziemi
próchnicznej i jej
rozplantowanie
— użyźnienie przez
wymieszanie
z żużlem, ziemią
kompostową itp.
— likwidacja oglojenia i zakwasze
nia przez wapno
wanie
— nawożenie mine
ralne NPK, zwła
szcza N
— wysiew roślin mo
tylkowych na na
wóz zielony
— przyoranie masy
zielonej na głębo
kości 30 cm

torfy

— pokrycie równomiernie warstwą 3—5 cm
piasku
— wymieszanie torfu z piaskiem do głę
bokości 30 cm
— uprawa mechaniczna
— wysiew traw na użytek zielony

gruzowiska

wszystkie

7

8

— rozebranie i wy
wiezienie pozosta
łości budowli
i urządzeń
inżynieryjnych
— regulacja granic

— wyrównanie tere
nu
— budowa dróg
dojazdowych

— kształtowanie
rzeźby terenu

1) rekreacja wodna
— wyrównanie dna
i formowanie
brzegów
— umocnienie dna
2) rekreacja space
rowa
— wyrównanie
terenu

— wyrównanie dna
— formowanie
brzegów
— budowa wałów
ziemnych i rowów
spustowych
— budowa dróg
dojazdowych

gliny i iły

wytworze
nie gleby
metodą
techniczną
i biolo
giczną,
zagospoda
rowanie
przedplanowe

— wyrównanie dna
i formowanie
brzegów
— budowa wałów
ziemnych i rowów
spustowych
— umocnienie dna
przez nawiezienie
warstwy gruntu
zwięzłego z dar
niną lub wyście
lenie folią
— budowa dróg
dojazdowych

6

— Odkamicnienie te — rozebranie i wy
renu
wiezienie pozosta
— wycięcie zbędnych
łości budowli
i urządzeń
drzew i wykarczowanie pni
inżynieryjnych
— likwidacja zakrze — ogólne prace
wienia
porządkowe
— rozebranie i wy
wiezienie pozosta
łości budowli
i urządzeń inży
nieryjnych
— ogólne prace
porządkowe

ukształtowanie

— nawiezienie ziemi
próchnicznej i jej
rozplantowanie
— intensywne nawo
żenie
— uprawa mecha
niczna
— siew roślin

niwelacja terenu

— nawiezienie ziemi
próchnicznej i jej
rozplantowanie
— nawożenie mine
ralne
?
— posianie pionier
skich gatunków

do Uproduktywnienia w tych kierunkach nie nadają się

— zalanie wodą
— zarybienie

-

niwelacja terenu

1) rekreacja wodna
— zalesienie gruntu
— wytworzenie
powstałego w wy
cienkiej warstwy
niku regulacji
ziemi próchnicznej
granic
sposobami z kie — dolesienie
runku rolniczego
obszarów niepro
na terenie otacza
duktywnych
jącym zbiornik
wodny
2) rekreacja space
rowa
— wytworzenie
cienkiej warstwy
ziemi próchnicz
nej sposobami
z kierunku rolni
czego
3) rekreacja przy
drożna
— namalowanie
linii wyznaczają
cej postój pojaz
dów
— wkopanie ław
i stołów
— wykonanie dołu
na śmieci lub
ustawienie
pojemników

-

1) rekreacja space
rowa
— nawiezienie ziemi
próchnicznej
-

1. Końcowy odbiór roboty
2. Przekazanie terenu przyszłemu użytkownikowi do zagospodarowania
gospodarstwa
I CZLP
1 PGRyb
I przedsiębiorstwa
rolne
budowlane i inne

Zarząd Zieleni
Miejskiej

urzędy gminne

Tablica 2. Wzory druków: „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rekultywacji gruntów'
rona 1 (fcima t A3)

Dokumentacja pr oj ekto wo-ko SZtorysowa rekultywacji obszaru IMeproduktjnvnego

Szkic położenia obszaru nieproduktywnego

Elementy składowa dokumentacji i ich treść

3

2

1
1.
Część
formalI nopraw>
2.
, na

gmina.................

położonego wc wsi

Wstęp:
Wykonawca dokumentacji
Zleceniodawca
I

Podstawa prawna opracowania dokumentacji

3. Kierunek rekultjwacji i zagospodarowania
1. Wyniki inwentaryzacji szczegółowej (powierzchnia, charakterystyka dna i skarp, rodzaj utworu bezglebowego, grunty otaczające, stosunki wodne, pokrycie roślinnością
itP-)

Część
inwen
taryza
cyjna

2. Wykorzystane materialy, (archiwalne i inne)

strona 2 (format A3)
Kosztorys
podsta
Λtywa wy
szczegól- ceny
nienie
KCK
czyn
3—01,
3—11,
ności
3—21

Wytyczne (wskazówki dla wykonawcy)

2

1

współ
czyn
niki

jed
nostka

cena
jed
nostko
wa

liczba
jednostek

robo
cizna

3

4

5

6

3

4

5

6

sprzęt
S

R

mate
riały
. M

7

8

9

10

7

8

9

10

1. Prace przygotowawcze (usunięcie resztek gruzu, Odkamienienie, wycięcie i wyIcarczowanie drzew i krzewów itp.)

Razem
Narzut
25%
Ogółem
2. Prace ziemne (obliczenie mas ziemnych, odspojenie ziemi próchnicznej, Idorunki
i odległość jej przemieszczenia itp.)

Nr
prze
kroju

Odle
głość
pow.
między wyko
przekro pów
jami
Pwi

Wykopy

Pwi 44- Pwi 4-1

Nasypy
1/2 (Pwi 44- Pwi 4+l)∙d

pow.
nasy
pów

Pni

Pni+
+ Pni + 1

1/2 (Pni+
+Pn> +
+l)∙d

strona 3 (format A3)

2

1
17 = J 1/2 (Pwi 4-Pwi 4-1) d

1/2 (Pni 4-Pni 4-1)

N=

i=i

Razem
Narzut
25%
Ogółem

¡=Î

3∙ Rekonstrukcja gleby i zabiegi charakterystyczne dla danego kierunku (nawiezienie ziemi
próchnicznej, glinowanie, nawożenie mineralne, siew roślin motylkowych na nawóz zielony,
zagospodarowanie przedplanowe)
Razem
Narzut
25%
Ogółem

X
strona 4 (format A3)

2

1
4. Zestawienie materiałów

Nazwa
materiału

Jedno
stka

Cena
jedno
stkowa

Liczba
jedno
stek

Razem

5. Zestawienie kosztów i współczynniki
1) koszt bezpośredniej rekultywacji i współczynniki R4-M4-S
2) rezerwa inwestycyjna 5%
3) koszty opracowania dokumentacji
4)
5)
6)

Nawozy

Ogółem koszty

Materiał siewny

1) współczynnik kapitałochłonności

Materiały inne

2)
3)

koszt rckultjrwacji
obszar rekultywowany w [ha]

Ogółem

6· Wykazy załączników (mapy, podkłady, przekroje, kontury terenu itp.)
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C) kosztorys — zawierający podstawę wyceny i koszty re
alizacji zabiegu. Części tej poświęcono po Va arkusza na
dwu stronach;
D) część poprojektową — zawierającą zestawienie ma
teriałów i zestawienie kosztów. Części tej poświęcono jed
ną stronę.
Część graficzna dokumentacji powinna być kartograficz
ną interpretacją projektu, powinna także zawierać dane
o zasięgu poszczególnych prac i o spodziewanym ukształto
waniu pionowym.
W ramach dalszych uproszczeń dokumentacji część opi
sowa może być skrócona.
Jak się wydaje, największe możliwości tkwią obecnie
w likwidacji części kosztorysowej. Może to nastąpić do
piero po zmianie sposobu rozliczeń prac rekultywacyjnych.
Dobry i możliwy do zastosowania w rekultywacji gruntów
jest system czasowy (czas pracy ludzi i sprzętu realiza
tora zabiegu).

ROMAN KADAJ
Rzeszów

Zaproponowane uproszczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej rekultywacji gruntów mogą być, jak się
wydaje, bez większych kłopotów wprowadzone w odnie
sieniu do obszarów mało skomplikowanych, niewielkich
powierzchni głównie terenów, na których prowadzono eks
ploatację kruszyw (żwiru, piasku, pospółki), materiałów
ceramicznych (gliny, iłu) lub w miejscach, gdzie nastąpiło
zniszczenie urządzeń inżynieryjnych (gruzowiska, stare dro
gi) itp. Dotyczą one głównie terenów, na których nie po
woduje zniszczeń wielki przemysł.
Korzyścią wynikającą z zastosowania omówionego mo
delu jest skrócenie czasu opracowania dokumentacji na
skutek zmniejszenia objętości i ujednolicenia formy. Ujed
nolicenie dokumentacji pozwoli na przygotowanie druków
(wzorów) dla projektantów.

Wyrównanie z obserwacjami odstającymi

Zwykle mówimy o błędach grubych i obserwacjach od
skakujących — przyjmiemy termin: obserwacja odstająca,
zdefiniowany w [I). Czy trzeba to jednak koniecznie defi
niować i po co tworzymy sztuczne granice dla błędów
przypadkowych? Przecież błąd o każdej wielkości ma pra
wo (prawo Gaussa) pojawić się z prawdopodobieństwem
różnym od zera. Niekiedy trudno jest nawet wskazać, czy
istotnie pomiar odstaje, a zasadnicze trudności pojawiają
się w dużych zbiorach danych obserwacji pośrednich.
Wobec tego, czy można poprawnie wyrównywać, nie wykluc⅞ajgc w ogóle żadnych obserwacji odstających?
Spróbujmy skonstruować taką metodę wyrównania, któ
ra — wyłączając naszą subiektywną ocenę — samoczynnie
będzie, dokonywać możliwie najlepszej filtracji obserwacji
z błędów (nawet grubych) i wyznaczać pożądane wartości
niewiadomych, wolne od wpływu większych zakłóceń. Kla
syczna metoda najmniejszych kwadratów nie spełnia tego
warunku, gdyż przez włączanie do wyrównania obserwacji
odstających powoduje na ogół zniekształcanie wyników.
Aby zachęcić do dalszego studiowania tej treści, posłużę
się prostą ilustracją. Przypuśćmy, że mierzymy n-krotnie
pewną wielkość x tym samym przyrządem i w tych sa
mych warunkach, tak że istnieją podstawy do założenia,
że wszystkie obserwacje l1, l2, ..., In są jednakowo dokład
ne (mają jednakową wagę).
W świetle zasady najmniejszych kwadratów najlepszą
oceną x jest średnia arytmetyczna
Ji + ⅛ + ∙ ∙ ∙ + Jb

----------------------- = X0
n

Z wyników obserwacji okazało się, że pomiar In znacznie
odstaje od pozostałych, co powoduje pewne zniekształcenie
średnie χ0∙ Obliczmy poprawki do obserwacji
= S0 — li
oraz ich kwadraty √ (i = 1, 2, ..., n). Nieidentyczność
kwadratów poprawek (błędów pozornych) oznacza już pew
ną nieidentyczność dokładnościową obserwacji, które we
dług założeń a priori są jednakowo dokładne. Stosując te
raz prawo Gaussa, według którego błąd bezwzględnie
większy ma prawdopodobieństwo mniejsze, możemy każ
dej obserwacji przyporządkować sztucznie wagi, jako liczby
proporcjonalne do tych prawdopodobieństw
(1)

gdzie m0 oznacza typowy błąd pomiaru, którym może by?
standardowa dokładność przyrządu pomiarowego, wartość
oszacowana na podstawie wielkości poprawek V1 lub inna
miara dokładności obserwacji, określona w pewnym przy
bliżeniu, którą traktujemy jako parametr rozkładu normal
nego błędów obserwacji. W ten sposób obserwacje jedna
kowo prawdopodobne (a priori) otrzymają różne prawdo
podobieństwa (a posteriori), a w konsekwencji i różne
wagi. Im kwadrat poprawki jest większy, tym waga obser
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4. Uwagi końcowe

wacji będzie mniejsza (kwadrat poprawki jest pewną mia
rą Odstawania obserwacji). Obliczamy teraz nowe przy
bliżenia wielkości x, jako średnią ważoną

iι∙Pι+ G∙Ps+ ∙ ∙ ∙ + JπPb
Pι+Pa + ∙ ∙ ∙ +p∏

xl -- ---------------------------------------------

która w stosunku do zwykłej średniej χ0 ma większe
prawdopodobieństwo (a posteriori) — jest bliższa tak zwa
nej wartości modalnej empirycznego rozkładu częstości
obserwacji. Z kolei od otrzymanej średniej ważonej χι
odejmujemy _wartości obserwacji I1, otrzymując nowe po
prawki v’¡ = x1-l1, a w dalszej kolejności nowe wagi Pi
jako funkcje poprawek
(według formuły (1), i nową
średnią ważoną x2. Postępowanie to możemy kontynuować
aż do momentu, gdy otrzymywane przybliżenia xr, xr+
wielkości x będą sobie bliskie. Weźmy teraz konkretne
dane liczbowe w postaci zbioru sześciu obserwacji

ɪi = 1,0, ɪs = 2,0, I3 = 1,4, I4 = 2,6, I5 = 3,0, I6 = 15,0
z błędem średnim pomiaru ocenionym na m0 = 1,0. Średnia
arytmetyczna χ0 = 4,17 wykracza znacznie poza przedział
<l,0÷3,0>, w którym zawierają się prawie wszystkie obser
wacje, i jest przyciągana przez jedną obserwację odstają
cą I6. Zgodnie z opisanym postępowaniem obliczamy po
prawki oraz ze wzoru (1) wagi (przyjmując const — 1), któ
re wynoszą: p1 =0,0066, p2 — 0,0956, p3 = 0,0218, p4 = 0,2931,
p5 = 0,5063, p6 = 0,0000. Stąd średnia ważona χ1 = 2,72. W
drugim cyklu wagi przyjmują wartości: pɪ = 0,2288,
p'2 = 0,7731, p'3 = 0,4199, p'4 = 0,9931, P5 = 0,9608, P6 = 0,0000,
zaś średnia ważona χ2 = 2,32. Kolejne przybliżenia_niewiadomej x przyjmują wartości: xs = 2,15, xl = 2,07, χ0 = 2,03,
χt — 2,01, χ1 = 2,00..........«io = 2,00. Wynik jest zgodny
z oczekiwaniami — zbieżny do średniej z pierwszych pię
ciu pomiarów. Gdyby wartość średniego błędu pomiaru m0
nie była zadana, wtedy można ją też oceniać w każdym
cyklu na podstawie średnich (ważonych) kwadratów po
prawek. Zmienność tego parametru ma niewielki wpływ
na wynik.
Opisane postępowanie można łatwo uogólnić, jeśli wyj
ściowe wagi obserwacji (wagi a priori) ~nie są identyczne.
Ujmujemy to w następujący schemat. Dane są obserwacje
li ź wagą p¡(0) (i = 1, 2, ..., n). Dla Jc = 0, 1, 2, ... oblicza
my kolejno
∑iιp∣k>
i=t

(2)

∑pP

I =I

tʧŋ = xk~li (* = 1, 2, ...,n)

√

∑pp(ypr

n—1

(3)

Iub mɑŋ = mɑ)=... =∙ m0 = const (na podstawie oceny apτiorycznej)
(4)
(ʒ)

(k — wskaźnik cyklu).
Można wykazać, że schemat ten wynika z iteracyjnej
realizacji warunku wyrównania, który dla obserwacji jed
nakowo dokładnych (a priori) ma postać

(dla obserwacji niejednakowo dokładnych (a priori) skład
nik sumy określa wzór (5). Warunek (6) oznacza maksyma
lizację sumy prawdopodobieństw warunkowych (a poste
riori) P (Zi x), zdarzeń Zt = {εi ɛ <Vt — ð. vi + <5)}
gdzie:
ɛt — błąd prawdziwy;
<5 — dowolnie mała liczba dodatnia, wyrażonych za po
mocą funkcji gęstości rozkładu normalnego
2∙<5
(7)
P(Zix) = -----7= exp
mll]/ 2 π
Wyrażenie (6) pomnożone przez stałą const aproksymuje od
góry prawdopodobieństwo sumy tych zdarzeń z błędem
malejącym przy ó → 0. Wobec tego przy ð —* 0 mamy do
czynienia z układem zdarzeń prawie wykluczających się
(prawdopodobieństwo sumy zdarzeń wykluczających się jest
równe sumie prawdopodobieństw tych zdarzeń). Doszliśmy
więc do interpretacji warunku (6) określającego wybór ze
zbioru wielu danych (zawierającego nawet elementy od
stające), a więc i zbioru alternatywnych rozwiązań (złych
i dobrych) takiego rozwiązania, które ma największe praw
dopodobieństwo. Właściwości tej nie mają znane kryteria
estymacji, oparte na maksymalizacji funkcji wiarygodno
ści (iloczynu prawdopodobieństw), a więc też wywodząca
się stąd metoda najmniejszych kwadratów. Maksymalizacja
prawdopodobieństwa iloczynu zdarzeń prowadzi tu do wy
boru takiego rozwiązania, które jest dopasowane najlepiej,
jednocześnie do wszystkich obserwacji, a więc też do bar
dzo błędnych.
W przeciwieństwie do tego, kryterium (6) ignoruje odStawanie obserwacji, gdyż estymator zbliża do punktu
określonego przez najgęstszy podzbiór danych i oddala od
rozwiązań określonych przez obserwacje rzadkie, o malej
częstości powtórzeń. W tym sensie wyrównanie obserwacji
(estymację) należy rozumieć także jako optymalną filtra
cję obserwacji z błędów (nawet dużych), a nie nieuzasad
nioną minimalizację wszystkich błędów jednocześnie (jak
w klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów). Niekie
dy cel estymacji utożsamia się z celem zabiegu, polegają
cym na najlepszym dopasowaniu dwóch obiektów? geome
trycznych, gdzie elementem krytycznym jest błąd dopa
sowania. Kryterium optymalnego dopasowania może być
zasada najmniejszych kwadratów. Stosuje się tu także tak
zwaną zasadę mini-max, która zabezpiecza przed najwięk
szą odchyłką. W procesie estymacji elementem krytycznym
nie jest odchyłka obserwacji, lecz błąd wyniku (estyma
tora), który powinien mieć największe prawdopodobień
stwo.
Przedstawione wywody nie wyczerpują zagadnienia w
jakimkolwiek aspekcie, gdyż w większości odwołują się
do kategorii intuicyjnych, a ponadto są oparte na prostym
pojęciowo przykładzie pomiarów bezpośrednich. Zaintere
sowanych pragnę poinformować, że zagadnienie to — dla
ogólnego, wielowymiarowego i nieliniowego problemu esty
macji — przedstawiłem szczegółowo w pracy [4]. Tamże
problem jest potraktowany jako pewne uogólnienie ważo
nej metody najmniejszych kwadratów, co wynika stąd, że
realizacja warunku (6) prowadzi do pewnych nieliniowych
ważonych układów normalnych, w których wagi nie są
jednak skalarami, lecz funkcjami niewiadomych estyma
torów. Rozwiązanie jest możliwe drogą iteracyjną, podob
nie jak w szczególnym wypadku pomiarów bezpośrednich
— wzory (2), (3), (4), (5). Poniżej ograniczymy się tylko do
syntetycznego ujęcia podstawowych wzorów dla wypadku,
gdy wyjściowy układ równań obserwacyjnych jest liniowy
i obserwacje są z założenia jednakowo dokładne:
— wyjściowe równania obserwacyjne

A-X-L=V=V(X)
gdzie:
A — (mX n) — macierz współczynników (m > n);

(8)

X — (n X 1) — wektor niewiadomych;
L — (τη X 1) — wektor obserwacji;
V = V(X)
— wektor poprawek (reszt) dla danego X,
przy czym V(X) oznacza zależność V od X
(funkcja wektorowa);
— warunek estymacji
m
∑Pi = ≡
i=i
D,∙ = P («i) = P (vi (X)) = exP (—⅛τ^)

(M — estymator odchylenia standardowego rozkładu błę
dów obserwacji);
— uogólnione równania normalne wynikające z (9)

N(X) = At-P(X)-A-X-Aτ-P(X)-L = At-P(X)-V(X) = O

(U)

gdzie:
P(X) = diag(pi -.i = 1,2......... τn) = diag(p(t>i(X)))

(12)

jest diagonalną macierzą wag a posteriori (układ równań
normalnych jest nieliniowy, ze względu na nieliniowość
funkcji wagowej);
— iteracyjne rozwiązanie równań normalnych metodą
Newtona
χ(t + D = XW-(AτP(XW)A)~'-AτP(XW)V(XW) (13)
gdzie:
k = 0, 1, 2, ..., — wskąźnik cyklu;
P(X) = diag(pi) = diag(p(vi(X)))

(14)

(macierz diagonalna);

p(vl) =P (vi) - (1 — v¡)

(15)

Dobrym początkowym przybliżeniem X<0> dla procesu (131
może być liniowy estymator najmniejszych kwadratów; w
wypadku zadania jednowymiarowego (pomiary bezpośred
nie) przybliżeniem tym jest średnia arytmetyczna, a pro
ces iteracyjny (13) sprowadza się do zadania opisanego
na wstępie tej pracy.
Dla podanego algorytmu napisano procedurę w języku
ALGOL 1204, o nazwie UMNK, oraz przeprowadzono sze
reg testów numerycznych na modelach układów obserwa
cji pośrednich. Opis procedury UMNK oraz wyniki testów
numerycznych zamieszczono w sprawozdaniu wewnętrznym
Instytutu Matematyki i Fizyki Politechniki Rzeszowskiej
i częściowo w pracy [4], Projekty testów polegały głównie
na tym, że do układu mało zaburzonych obserwacji do
kładano pewną niewielką liczbę obserwacji odstających
o znanych błędach. Proponowana metoda wyrównania w
każdym wypadku lokalizuje obserwacje błędne, identyfi
kuje prawie dokładnie wartości ich błędów i wyznacza nie
wiadome tak, jak gdyby nie było obserwacji odstających.
Natomiast klasyczna zasada najmniejszych kwadratów daje
wartości niewiadomych silnie zniekształcone błędnymi
obserwacjami, zniekształcone też zostają wartości popra
wek, tak że niekiedy są trudności ze wskazaniem, które
obserwacje są błędne, a które poprawne.
Algorytm procedury UMNK można zastośować w każ
dym programie realizującym proces wyrównania obserwa
cji, a w szczególności w programach wyrównania sieci
geodezyjnych i fotogrametrycznych. Metodą tą można się
posłużyć ale tylko z wykorzystaniem EMC.
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Badanie odchyłek prefabrykatów wielkopłytowych od projektowanej grubości i od płaskości
z użyciem tachimetru BRI 006
Prefabrykaty wielkopłytowe ścienne i stropowe powinny
być płaskie i mieć grubość zgodną z projektem. W rze
czywistości są one bryłami, których przeciwległe po
wierzchnie osłonowe są zaledwie zbliżone do płaskości,
a ich wzajemna odległość może się różnić od projektowa
nej. Odległość mniejsza od projektowanej jest niepożąda
na, z uwagi na zmniejszenie projektowanej wytrzymałości
elementu, zaś odległość większą świadczy o niepotrzebnie
zwiększonym zużyciu materiału.
Oprócz dotychczas znanych i stosowanych metod wy
znaczania odchyłek od projektowanej grubości i płaskości
okazało się możliwe zastosowanie metody wykorzystującej
tachimetr BRT 006.
W celu wykonania pomiarów należy ustawić prefabrykat
w przybliżeniu w pozycji pionowej, zgodnie z rysunkiem 1,
zaś tachimetr — ustawić na jego przedłużeniu, sytuując

Podczas pomiaru do tak oznaczonych punktów na po
wierzchniach prefabrykatu należy przykładać celownik ze
stopką służącą do przykładania i kreską odległą o ustaloną
wielkość a od stopki, służącą do celowania ruchomym pry
zmatem.
Przed rozpoczęciem pomiaru należy zasłonić pryzmat sta
ły tachimetru BRT 006 w celu wyłączenia pierwszego
obrazu celu.
Pomiar polega na nacelowaniu ruchomym pryzmatem
na kreskę celownika przykładanego kolejno do punktów
i, j ..., oznaczonych na obu powierzchniach prefabrykatu,
i na odczytaniu na podziałce szyny bazowej położenia pry
zmatu. W rezultacie pomiaru uzyskujemy odczyty O⅛, Olc> _
..., Oip, Ojp, ... . Odczyty te wyrażają odległości kreski ce
lownika, przykładanego do obu powierzchni prefabrykatu,

Rys. 1

szynę bazową poziomo i w przybliżeniu prostopadle · do
prefabrykatu. Tachimetr powinien być ustawiony z takim
mimośrodem w stosunku do prefabrykatu, aby przy ko
rzystaniu z ruchomego pryzmatu można było celować w
płaszczyźnie pionowej JJ1 po jednej stronie prefabrykatu,
a po przesunięciu pryzmatu po szynie bazowej — również
w płaszczyźnie JJ2 po przeciwnej stronie prefabrykatu.
Oczywiście, ze względu na kolimację i inklinację, w
rzeczywistości celowanie odbywa się nie w płaszczyznach
JJ1, IJ2, lecz wzdłuż powierzchni stożkowych β1, β2, zbliża^
nych do tych płaszczyzn, co może wymagać wprowadzania
do wyników pomiarów poprawek ze względu na błąd koIimacji.
Na obu kontrolowanych powierzchniach prefabrykatu L
i P należy oznaczyć punkty, w których chcemy wyznaczać
odchyłki (na rysunku 1 punkty te oznaczono krzyżykami).
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od powierzchni stożkowej o wierzchołku na początku podziałki szyny bazowej BRT 006, zakreślonej przez promień
celowy przy obracaniu lunety BRT 066 wokół osi pozio
mej. To, że powierzchnia zakreślona przez promień celowy
może być powierzchnią stożkową, wynika z błędu kolimacji k, którego przy posługiwaniu się BRT 006 nie możemy
wyeliminować przez pomiar w dwu położeniach lunety,
lecz musimy go wyznaczyć i wykorzystać do wprowadze
nia takich poprawek do odczytów O, aby uzyskać odczy
ty y, wyrażające odległości kreski celownika, przykładanego
do obu powierzchni prefabrykatu, od płaszczyzny kolimacyjnej, przechodzącej przez początek podziałki szyny ba
zowej.

Wyznaczenie kolimacji k może być wykonane następu
jąco: zgodnie z rysunkiem 3, w odległości d od szyny ba
zowej BRT 006 ustawiamy teodolit w punkcie A, zaś w
takiej samej odległości d po przeciwnej stronie układamy
linijkę (B) równolegle do szyny bazowej, a w odległości d1
linijkę (C) ze zwrotem podziału oznaczonym strzałkami na
rysunku 3.
Po zasłonięciu pryzmatu stałego nacelowujemy pryzma
tem ruchomym na punkt (A) (można celować na pion teo
dolitu lub na krzyż kresek lunety teodolitu po podświetle
niu go), a następnie przekładamy lunetę BRT 006 przez
zenit i nacelowujemy na podziałkę w punkcie (B), wyko
nując na niej odczyt Ob, oraz na podziałkę w punkcie (C),
wykonując na niej odczyt Oc.
Lunetę teodolitu ustawionego w punkcie (A) naprowa,∙dzamy na odczyt OB, wykonany uprzednio tachimetrem
BRT 006 na podziałce w punkcie (B). Tak zorientowaną
lunetą wykonujemy z kolei odczyt Ocr na podziałce w
punkcie (C).
Obliczenie kąta kolimacji k następuje, stosownie do ry
sunku 3, za pomocą wzoru
,
„ Oc — Oct
k = arc tg—--- -—
(1)
/
d — di

przy czym w wypadku gdy Oc — Oct > 0, otrzymujemy
kąt k (jak na rysunku 3a), zaś w wypadku gdy Oc — Ocr <
< 0, otrzymujemy kąt
na rysunku 3b).

Przy wyznaczeniu kolimacji należy przyjmować odległość
d w granicach 20—50 m, zaś odległość d1 powinna być
możliwie mała, około 2 m.
Do obliczeń wprowadza się odległości d, d1 od szyny
bazowej do miejsc celowania, nie zredukowane do po
ziomu.
Wyznaczoną wielkość kolimacji k wykorzystujemy do
obliczenia zredukowanych odczytów y (rys. 2) na podsta
wie wykonanych odczytów O, korzystając ze wzoru
d-fc
(2)
yi = °i-------e
gdzie:
d — nie zredukowana do poziomu odległość miejsca
przykładania celownika do powierzchni prefabryka
tu od ruchomego pryzmatu na szynie bazowej taChimetru BRT 006.
Należy podkreślić, że odległości y można wyznaczyć w
stosunku do płaszczyzny nieco odchylonej od pionu, bo
wiem dalsze obliczenia związane z wyznaczeniem odchyłek
prefabrykatu są wolne od wpływu tego odchylenia, gdy
jest ono nieznaczne. W związku z tym nie zachodzi po
trzeba wyznaczania inklinacji tachimetru BRT 006 i jego
poziomowanie może odbywać się z niedużą dokładnością
za pomocą Iibelli sferycznej, natomiast ważnym warunkiem

jest, aby podczas wykonywania całej serii odczytów na
celowniku przykładanym do wszystkich oznaczonych punk
tów prefabrykatu nie następowało obracanie szyny bazo
wej w płaszczyźnie pionowej i poziomej ani nie zmieniała
się kolimacja k.
Współrzędne punktów na powierzchniach prefabrykatu
otrzymujemy, dodając stałą odległość a do odczytów Vl
uzyskanych przy przykładaniu celownika do lewej po
wierzchni prefabrykatu (rys. 2) i odejmując stałą odległość
a od odczytów yp uzyskanych przy przykładaniu celownika
do prawej powierzchni prefabrykatu.
Podzialka na szynie bazowej tachimetru BRT 006 ma
długość 300 mm, co ogranicza stosowanie metody do bada
nia prefabrykatów o grubości nie większej od 210 mm,
przy czym, ze względu na trudność ustawienia ich na
stanowisku badawczym z dużą dokładnością w pozycji pio
nowej, łatwiejsze jest stosowanie metody do badania pre
fabrykatów o mniejszej grubości.
Po ustawieniu prefabrykatu na stanowisku należy usta
wić tachimetr BRT 006 w takiej pozycji względem niego,
aby możliwe było celowanie z obu stron prefabrykatu.
Praktycznie najlepiej jest w tym celu naciągnąć sznurek
wzdłuż dolnej lewej krawędzi prefabrykatu i ustawić
BRT 006 w odległości co najmniej 3 m od bliższej krawę
dzi prefabrykatu szyną bazoyyą prostopadle do sznurka,
tak aby pryzmat ruchomy, ustawiony na odczyt 30 mm + a,
znalazł się nad sznurkiem. Następnie należy nastawić pry
zmat na odczyt 30 mm i tak' obrócić szynę bazową w po
ziomie, aby celowa przebiegała równolegle do dolnej kra
wędzi prefabrykatu (w pobliżu kreski celownika przyłożo
nego przy dolnej krawędzi w najdalszym i najbliższym
miejscu prefabrykatu). Po osiągnięciu tej pozycji obracamy
lunetę BRT 006 wokół osi poziomej, aby nacelować na ce
lownik przyłożony do prefabrykatu w pobliżu jego górnej
krawędzi. Jeśli prefabrykat jest ustawiony z dużym odchy
leniem od pionu, to korygujemy jego nachylenie tak, aby
kreska celownika znajdowała się blisko osi celowej.
Celownik powinien być wykonany tak, aby jego kreska
znajdowała się w odległości a = 30 mm od stopki. Zmniej
szenie odległości a może spowodować zakrycie kreski ce
lownika przyłożonego w niektórych punktach — przez pre
fabrykat. w wypadku jego wklęśnięcia i ustawienia z du
żym odchyleniem od kierunku celowania. Powiększenie
odległości a powoduje z kolei zmniejszenie zakresu pomia
rowego.
Po dokonaniu tych czynności przystępujemy do zasadni
czego pomiaru, to jest przesuwania pryzmatu po szynie
bazowej do nacelowania pionową kreską krzyża na kreskę
celownika przykładanego do kolejnych oznaczonych punk
tów i wykonania odczytów położenia pryzmatu.
Nacelowania na kreskę celownika, przy odległości celo
wania w granicach 3—10 m, mogą być w praktyce wyko
nane z błędem średnim nie większym od 0,2 mm, zaś
odczyty położenia pryzmatu na szynie bazowej wykonuje
się drogą szacowania, z dokładnością 0,05 mm.
Jeśli projektowa grubość prefabrykatu wynosi b, to dla
każdego punktu na lewej powierzchni prefabrykatu ukła
damy równanie
Yli + a + vLi = Yi-Zr εz — X1 ∙εx
(3)
zaś dla każdego punktu na prawej powierzchni prefabry
katu układamy równanie
ypi — ɑ — &+ *,p∣ = ‰ — Zrεz—Xi∙εx
(4)
gdzie:
i — numer punktu;
Zi, Xt — współrzędne przybliżone punktów, wyznaczone
w układzie lokalnym o osiach równoległych
do krawędzi prefabrykatu;
Vli, Vpi — odchyłki liniowe powierzchni rzeczywistej pre
fabrykatu w stosunku do powierzchni projek
towej.
W równaniach (3), (4) wyrażenia yu + a, y pi — a — b peł
nią rolę wyrazów wolnych. Ze względu na ułatwienie ra
chunku, dążymy do zmniejszenia ich o stałą wartość, odej
mując wartość średnią lub najmniejszą z uzyskanych. W
rezultacie zamiast równań (3), (4) otrzymujemy
+ ɑ - ∕min + t>Łi =
- Imin - Zi EZ - Xiεx
(5)
yPi - a - b - im!n + «Li = Y'0~ ʃmɪn ~ ZiEZ - XiEX
(6)
gdzie:
Imin — przyjęta wartość wyrazu wolnego, na przykład
najmniejsza z uzyskanych.
Układ tak ułożonych równań poprawek rozwiązujemy
metodą najmniejszych kwadratów, to znaczy przy spełnie
niu warunku
[«1+t,p] = ɪɪɪɪɪɪ
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Podstawiając te niewiadome do poszczególnych równań
(5) i (6) obliczamy interesujące nas odchyłki Uli, vPi rze
czywistych powierzchni prefabrykatu w miejscach wszyst
kich oznaczonych punktów.
Sposób postępowania jest zilustrowany przykładem ba
dania odchyłek w 9 punktach lewej i prawej powierzchni
prefabrykatu, rozmieszczonych jak na rysunku 4.
W tablicy 1 zestawiono wyniki pomiarów O oraz zredu
kowane ze względu na kolimację współrzędne y celownika
przykładanego do oznakowanych punktów.^
W tablicy 2 zestawiono wyniki obliczeń. W kolumnie 3
tablicy 2 zestawiono wyrazy wolne j/l + ɑ, Vp — ɑ — b, zaś
w kolumnie 4 wyrazy wolne 1 zredukowane o lmin∙ W ko
lumnach 5—10 jest zawarty układ równań poprawek (5),
(6) . Kolumny 5—7 zawierają współczynniki przy niewia
domych, kolumna 9 zawiera sumy kontrolne, zaś kolumna
10 zawiera obliczone z układu odchyłki powierzchni υ. W
dolnej części tablicy 2 znajduje się rozwiązanie układu
równań poprawek.
Rysunek 5 stanowi graficzną ilustrację wyznaczonych
odchyłek powierzchni prefabrykatu. Na rysunku tym po
kazano wektory odchyłek —v powierzchni rzeczywistych
w stosunku do projektowanych i linie przechodzące przez
końce tych wektorów. Linie obrazują w przybliżeniu znie
kształcenia prefabrykatu wzdłuż przekrojów poziomych
przechodzących przez trójki punktów 1, 2, 3;’ 4, 5, 6; 7, 8, 9.
Ponadto pokazano zniekształcenia prefabrykatu wzdłuż
trzech przekrojów pionowych 1, 4, 7; 2, 5, 8; 3, 6, 9.
Na podstawie obliczonych odchyłek vL, vP obu po
wierzchni prefabrykatu można z ilustracji graficznej, jak
na rysunku 5, zorientować się w charakterze jego znie
kształceń. Odchyłki punktów leżących naprzeciw siebie

Rys. 4. Szkic siatki pomiarowej po obu stronach prefabrykatu

obliczając w rezultacie wartości trzech niewiadomych
Yó — ɪmin, «, ex charakteryzujących położenie prefabry katów
względem płaszczyzny kolimacyjnej.
Tablica 1. Pomiar odchyłek prefabrykatu od plaskości i projektowanej grubości

Nr
punktu

Odległość
od BRT 006
w [m]

Odczyt
na podziale
BRT 006

1

2

3

10,8
8,9
7,1
10,5
8,6
6,7
10,5
8,6
6,7
10,8
8,9
7,1
10,5
8,6
6,7
10,5
8,6
6,7

52 2
61 8
54 0
48 3
51 7
51 3
61 6
60 6
55 8
566 4
571 7
570 1
562 2
569 6
566 6
574 8
569 5
568 2

IL
o
3
4
5
6
7
8
9
IP
2
3
4
5
6
7
8
9

w [mm]

K-d
P

w [mm]

w [mm]

4

5

6

Odczyt

O

26
31
27
24
26
25
31
30
28
283
286
285
281
285
283
287
285
284

y

21
27
24
19
22
22
26
26
25
278
282
282
276
281
280
282
281
281

+5
+4
+5
+4
+3

+4
+3
+4
+3
+5
+4
+3
+5
+4
+3

Wyznaczona z kontroli koɪimaeja k = ¿-93"

Rys. 5. Skala odchyłek 1 : 1. skala długości i szerokości prefabrykatu 1 : 100'

Tablica 2. Obliczenie odchyłek od plaakości i projektowanej grubości α = 50 nun; b =≈ 150 mm

Nr
1 punktu

w [mm]

JI.+“
yp—a—b
w [mm]

1

2

IL
2
3
4
5
6
7
8
9

ip
2
3
4
5
6
7
8
9

1
w [mm]

Y'O—I*min·

—Zcz

—Xex

1

w [mm]

w [m]

w [m]

w [mm]

3

4

5

6

7

8

2-1
27
24
19
22
22
26
26
25

71
77
74
69
72
72
76
76
75

2
8
5
0
3
3
7
7
6

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

—2,13
—2,13
—2,13
—1,06
—1,06
—1,06
0,00
0,00
O1OO

—4,72
—2,36
0,00
—4,72
—2,36
0,00
—4,72
—2,36
0,00

278
282
282
276
281
280
282
281
281

78
82
82
76
81
80
82
81
81

9
13
13
7
12
11
13
12
12

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

—2,13
—2,13
—2,13
—1,06
—1,06
—1,06
0,00
0,00
0,00

18,00

—19,14
33,96

y

,

•

Równania

normalne

⅛

[II] — [LL] = 280,8

M“ 282,9
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N

[v¿>]

nb

V
w [mm]

w [inni]

9

10

11

2,00
8,00
5,00
0,00
3,00
3,00
7,00
7,00
6,00

—3,85
4,51
3,87
—4,78
0,58
2,91
3,28
5,64
7,00

4,4
—0t6
3,4
6,9
5,0
6,0
0,5
1,5
3,6

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

—4,72
—2,36
0,00
—4,72
—2,36
0,00
—4,72
—2,36
0,00

9,00
13,00
13,00
7,00
12,00
11,00
13,00
12,00
12,00

3,15
9,51
11,87
2,22
9,58
10,94
9,28
10,64
13,00

—2,6
—5,6
—4,6
0,0
—4,0
—2,0
—5,5
—3,5
—2,4

—42,48
45,17
167,09

143,00
—144,66
—309,16

99,38
—84,67
—39,38

33,73
2,02
3,53

23,44
5,70
11,70

4,24

—4,51
3,69

—10,02
—0,02
8,17

9,56

0,55

0,43

Rozwiązanie

60,9
9-150

0,045 = 4,5%

S

Niewiadome

·

vb

iań
∑est-

na obu powierzchniach umożliwiają ocenę odchyłek pro
jektowanej grubości z wykorzystaniem wzoru

ɔami

Przy równomiernym rozmieszczeniu kontrolowanych
punktów na powierzchni prefabrykatu, takim, że każdy
punkt znajduje się w środku kwadratu lub prostokąta,
jesteśmy w stanie ocenić w przybliżeniu średnią odchyłkę
grubości prefabrykatu ze wzoru

lu
lka

J 3
zaś
co(5),
iaina
W
idu

zch
oo'ch
zez
ieτch
> 9·
łuż

E>ojak
ιiebie

t⅛i = — (pPi~ t,Li)

(?)

(8)

co umożliwia obliczenie procentowego nadmiaru lub nie
doboru N materiału użytego do wyprodukowania prefabry
katu, ze wzoru
(9)

Taki sposób obliczania odchyleń od projektowanego zuży
cia materiałów jest usprawiedliwiony tym, że wobec znacz

nej długości i szerokości prefabrykatów dominujący wpływ
na zużycie materiału mają odchyłki grubości.
Przedstawioną w niniejszym opracowaniu metodę bada
nia odchyłek mogą z powodzeniem stosować samodzielnie
inspektorzy kontroli jakości w wytwórniach prefabrykatów,
po przeszkoleniu w zakresie korzystania z tachimetru
BRT 006 i prowadzenia obliczeń.
W wypadku gdy badanie prefabrykatów ma charakter
ciągły, może okazać się korzystne zastosowanie krakowia
nów transformacyjnych, przyspieszających obliczenia od
chyłek i sprowadzających je do prostej postaci, umożliwia
jącej wykonanie obliczeń przez osoby nie znające zasad
rozwiązywania układów równań z zachowaniem warunku
minimum sumy kwadratów poprawek (odchyłek).
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Wyznaczanie wskaźników osi konstrukcyjnych budynków z użyciem BRT 006
1. Wstęp

1
ry-

Dwuobrazowy dalmierz redukcyjny BRT 006 jest uniwer
salnym narzędziem pracy geodetów. Coraz częściej spoty
kamy się z opisami różnych możliwości zastosowań tego
instrumentu w geodezyjnych pomiarach inżynierskich [3].
Jego specyficzna budowa umożliwia przesuwanie osi celo
wej (płaszczyzny kolimacyjnej) po szynie bazowej w grani
cach 30 cm. Zaleta ta może być wykorzystana w często
spotykanym zadaniu geodezyjnym polegającym na wyty
czaniu zespołu punktów na linię prostą zadaną przez dwa
punkty, na przykład przy geodezyjnej obsłudze montażu
budynków.
Ogólnie znane metody wyznaczania wskaźników osi kon
strukcyjnych z wykorzystaniem osnowy zewnętrznej nie
zawsze są optymalne i możliwe do zastosowania {1].

Rozciągając drut między parą tak wyznaczonych wskaź
ników, znajdujących się na jednej osi konstrukcyjnej przy
przeciwległych krawędziach kondygnacji, materializujemy
tę oś. Drut rozciągnięty między wskaźnikami powinien prze
biegać ponad powierzchnią konstrukcji, nie dotykając jej.
Spełnienie tego warunku nie zawsze jest możliwe, ze wzglę
du na wystające z płyt stropowych i belek pręty zbroje
niowe oraz inne materiały zgromadzone na stropie (rys. 2).
Stosowanie tej metody ogranicza odległość pomiędzy wskaź
nikami, a wpływ wiatru często uniemożliwia wykonanie
zadania tą metodą.

Inna metoda polega na wytyczaniu wskaźników osio
wych za pomocą teodolitu ustawionego na wcześniej wy

2. Przegląd metod pomiarowych

Korzystając ze stanowisk naziemych Pn (rys. 1) wytycza
się na krawędzi kondygnacji skrajnej wskaźniki znajdujące
się w płaszczyznach pionowych przechodzących przez wskaź
niki Wn, zaznaczone na ścianach na poziomie parteru [1].
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znaczonej pionowej płaszczyźnie odniesienia i na odłożeniu
od niej określonych odcinków b (rys. 3).
Metoda ta prócz swoich zalet ma również i wady. Na
wyższych kondygnacjach występują trudności w koniecz
nym porozumiewaniu się z obserwatora na stanowisku S
z pomiarowym obsługującym łatę na rozpatrywanej kon
dygnacji. Aby widzieć bezpośrednio obserwatora i znaki
dawane przez niego, pomiarowy wychyla się poza kra
wędź kondygnacji, co jest bardzo niebezpieczne przy pra
cy na wysokości, a ponadto niezbyt skuteczne, w wypadku
gdy budynek zaopatrzony jest w balkony zasłaniające wi
doczność stanowiska (S) z krawędzi kondygnacji. Wszystkie

ze względu na niewielką odległość tej osi od krawędzi
kondygnacji.
Mimośrodowe (równoległe) ustawienie płaszczyzny kolimacyjnej teodolitu w stosunku do prostej JF1zJFj jest mo
żliwe, ale może być źródłem dodatkowych błędów w wy
tyczaniu punktów pośrednich na stropie kondygnacji.
Prowadząc obsługę geodezyjną wznoszenia budynku o
konstrukcji słupowo-belkowej, do wyznaczania osi kon
strukcyjnych na głowicach słupów realizowanych kondy
gnacji autor zastosował instrument BRT 006. Zastosowanie
tego instrumentu pozwala na szybkie, nie wymagające żad
nych pomiarów wstępnych i dodatkowych obliczeń, usta
wienie osi celowej BRT 006 w płaszczyźnie pionowej prze
chodzącej przez wcześniej wyznaczone na krawędziach kon
dygnacji wskaźniki osiowe JFn'.
Pragnę dodać, że inspiracją do wykorzystania instrumentu
BRT 006 w tego rodzaju pracach stał się artykuł Włodzi
mierza Sawickiego [4]. Jest to jeden z wielu przykła
dów ogromnego znaczenia wymiany informacji, pomysłów
i doświadczeń przedstawianych w Przeglądzie Geodezyj
nym.
3. Opis metody z wykorzystaniem BRT 006

Obiektem pomiarów był pięciokondygnacyjny budynek
o wymiarach 60 m X 14,40 m. Układ osi konstrukcyjnych
budynku, w przecięciu których znajdowały się słupy żel
betowe, ilustruje rysunek 5.

Rys. 3

pomiary muszą być wykonane w dwóch położeniach lunety,
aby w ten sposób wyeliminować błędy instrumentalne,
których wpływ jest znaczny przy dużych kątach pochyle
nia osi celowej. Zwiększa to pracochłonność i wydłuża
czas pracy. W okresie letnim przy dużym nasłonecznieniu
i niewielkiej odległości pionowej płaszczyzny celowania
od ściany budynku, ograniczonej małą długością łatki, daje
się zauważyć niekorzystny wpływ wibracji nagrzanego po
wietrza. Również jasne tło nieba przy stromych celowych
utrudnia obserwacje.
Wytyczenie na stropie kondygnacji szeregu wskaźników
w określonych miejscach pośrednich, leżących na osi kon
strukcyjnej wyznaczonej przez wskaźniki W'n, można wy
konać metodą przedstawioną w [2], polega ona na wtyczeniu teodolitu ustawionego na statywie w punkcie Si w
płaszczyznę pionową przechodzącą przez wskaźniki JF1' ɪ W2
(rys. 4), posiłkując się drobnymi obliczeniami, po czym

Rys. 5

Rys. 6

według pionowej kreski lunety wytycza się wskaźniki po
średnie. Jednak przed Wtyczeniem teodolitu na prostą W[ W2
konieczna jest znajomość trzech elementów liniowych, któ
re musimy pomierzyć. Są to odległości WiW[, W[S'i oraz
hwι∙ Z prostego wzoru obliczamy wielkość przesunięcia hi
stanowiska teodolitu St, po którym znajdzie się on na pro
stej JF1' W2 w punkcie S¡
‘

JF^
JF1W2 w

Nie zawsze możliwe jest ustawienie teodolitu na staty;
wie bezpośrednio na wyznaczanej osi konstrukcyjnej JF[W2
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Przedstawiony niżej opis metody tyczenia osi konstruk
cyjnych obejmuje te czynności, które wykonano na jed
nej kondygnacji, ponieważ na pozostałych postępowano w
sposób analogiczny.
Po zakończeniu montażu n-tej kondygnacji przystępowa
no do wyznaczania czterech znaków na głowicach żelbe
towych słupów, w miejscach przecięcia się krawędzi słupa
z osią konstrukcyjną (rys. 6). W tym celu za pomocą teo
dolitu — metodą rzutowania — przenoszono znaki osiowe
Wn, znajdujące się na poziomie parteru, na n-tą kondygna
cję, otrzymując na czterech narożnych słupach po dwa
znaki osiowe JFn' (rys. 1 i 5). Przeniesienie znaków kontro
lowano przez pomiar ruletką odległości między nimi i po
równanie otrzymanych wielkości z projektowymi
JF, JF, = W1 W[ = 60,00 m
JF1'Wt = W2W3 = 14,40 m
Znaki osiowe na głowicach słupów po stronie zewnętrz
nej wyznaczano przez odmierzenie ruletką odległości jed
nego przęsła, to jest 6,OQ m i 7,20 m. Zaleca się odkłada-
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nie jednocześnie kilku przęseł (4×6 m), a następnie za
gęszczanie odłożonej długości pojedynczymi przęsłami. Unikniemy w ten sposób niedokładności pomiaru spowodo
wanej sumowaniem się błędów cząstkowych związanych
z operacją wielokrotnego odkładania długości 6 m.
Mając wyznaczone wszystkie znaki osiowe po stronie ze
wnętrznej słupów (rys. 5), przystępowano do wyznaczenia
pozostałych, tak aby na każdym słupie było ich cztery. Za
danie to wykonano przy użyciu instrumentu BRT 006.
W tym celu instrument ustawiono tak, aby szyna bazowa
znajdowała się w zasięgu wytyczanej osi konstrukcyjnej
(rys. 7, 8).
Po spoziomowaniu instrumentu należało wtyczyć oś celo
wą BRT na przykład na prostą W3 Wt. Dzięki możliwości

tu

1-

aw
j-

Wykorzystując instrument BRT 006 do tego rodzaju prac,
musimy sprawdzić, czy nie ma on dużego błędu inklinacji
i kolimacji.
Wypadek 2 — instrument znajduje się w dowolnym,
miejscu w pobliżu wytyczanej osi W3Wt. Pryzmat rucho
my przesuwamy do położenia, w którym znajduje się on
w przybliżeniu na prostej W3 Wt -Wycelowujemy na wskaź
nik znajdujący się dalej od stanowiska instrumentu Wt
i przekładamy lunetę przez zenit (rys. 10). Odczytujemjwielkość d na linijce przystawionej do wskaźnika W3.
Ponieważ kąty ó są bardzo małe, położenie pryzmatu w
punkcie 1' różni się 0 bardzo małą wartość Δ od fikcyj
nego położenia 1". Luk 11' przy stosunkowo krótkiej szynie
bazowej jest również bardzo mały i wobec tego punkt 1’
możemy w naszÿch rozważaniach utożsamić z punktem 1
ɪ 1"∙
Z podobieństwa trójkątów WtDW3 ɪ IDC wynika pro
porcjonalność odpowiadających sobie boków (rys. 10). W
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przesunięcia pryzmatu ruchomego po szynie bazowej i wy
konywania ruchów instrumentem wokół jego pionowej osi
obrotu, zadanie to można wykonać w sposób omawiany
niżej.
Wypadek 1 — stanowisko instrumentu w przybliżeniu
w połowie odcinka W3 Wt. Pryzmat wchomy przesuwamy
po szynie bazowej do takiego położenia, aby w przybliże
niu znajdował się na prostej W3 Wt. Wycelowujemy na
sygnalizowany wskaźnik Wt (1) i przekładamy lunetę przez
zenit (rys. 9). Odczytujemy na linijce przystawionej do
wskaźnika W3 wielkość d (1). Obracając leniwką ruchu po
ziomego instrumentu, wycelowujemy na d/2 (1'), a następ
nie przesuwamy pryzmat do położenia, w którym oś celowa
przechodzi przez wskaźnik W3 (2). Przekładając lunetę przez
zenit, kontrolujemy czy oś celowa przechodzi przez Wt.
Jeżeli oś celowa przechodzi przez wskaźnik Wt, to pryzmat
jest ustawiony na prostej W3 Wt. Jeżeli nie przechodzi, to
leniwkę ruchu poziomego wycelowujemy na Wt i czynności
powtarzamy jak wyżej, aż do zakończenia wtyczania.
Może się zdarzyć, że po wycelowaniu na Wt i przełoże
niu przez zenit oś celowa przejdzie poza zasięgiem linijki.
Wówczas pryzmat ruchomy przesuwamy 0 pewną wartość
do środka i czynności powtarzamy.
Stosowanie linijki nie jest konieczne. Wielkość odchyle
nia d celowej od wskaźnika W3 możemy szacować w przy
bliżeniu, a następnie obracamy instrument i przesuwamy
pryzmat 0 połowę zaobserwowanej wielkości.
W przedstawionym wyżej sposobie postępowania przyjęto
pewne uproszczenia, które wyjaśniono w wypadku 2.

związku z tym wystarczy w przybliżeniu określić, jaką
część całego odcinka W3 Wt stanowi odległość BRT od
wskaźnika W'3. Przyjmijmy na przykład, że odległość ta
jest 1/4 W3Wt, czyli JF3' Wt = 4 W3 2.
Obracając leniwką ruchu poziomego, wycel0wu3emy na
odczyt 3/4 d. Pryzmat znajduje się w położeniu 1'. Przesu
wamy pryzmat po szynie bazowej do położenia 2 i po prze
rzuceniu lunety przez zenit kontrolujemy czy celowa prze
chodzi przez wskaźnik Wt. Jeżeli nie przechodzi, to leniw
ką ruchu poziomego wycelowujemy na Wt i powtarzamy
czynności jak wyżej, aż do ustawienia pryzmatu ruchome
go na prostej.
Wykonując starannie opisane wyżej czynności, za drugim
razem operację wtyczania powinno się zakończyć.
Unieruchamiamy instrument w płaszczyźnie poziomej i,
obniżając oś celową, wyznaczamy po kolei na wszystkich
głowicach słupów brakujące znaki osiowe wzdłuż prostej
W73 Wt (rys. 5 i 6). Analogicznie postępujemy przy wtyczaniu się w pozostałe osie konstrukcyjne budynku — podłuż
ne i poprzeczne.
Kontrolę poprawności wyznaczenia wszystkich osi wy
konujemy drogą pomiaru odległości pomiędzy wskaźnika
mi na sąsiednich słupach. Wyniki pomiaru powinny być
zgodne — w granicach błędu wyznaczenia i pomiaru —
z odległościami przyjętymi w projekcie.
4. Ocena dokładności metody

Możliwości dokładnośeiowe BRT 006 przy wyznaczaniu
osi konstrukcyjnych budynku opisaną wyżej metodą oce
niono na podstawie badań polowych. W tym celu na płas
kim i prawie poziomym terenie Zastabilizowano dwa punk
ty A i B odległe od siebie 0 60 m. Po Wtyczeniu pryzmatu
ruchomego BRT 006 w tę prostą zagęszczono ją dziewięcio
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ma punktami, stabilizując je w odległościach co 6 m (rys.
11). Następnie nad punktem A ustawiono teodolit THEO
010 i wycelowano na punkt B. Obniżając celową lunety,
wykonano pomiary odchylenia wytyczonych punktów po
średnich od prostej AB. Odczyty odchyleń wykonywano na
podziałce milimetrowej (linijce) przykładanej do punktów.
Pomiar powtórzono w drugim położeniu lunety.
Kierunek i średnie wielkości odchylenia wytyczonych
punktów od prostej AB z dwu położeń lunety pokazano
na rysunku 11. Jednokiertmkowe odchylenie wszystkich
punktów od prostej AB świadczy o istnieniu niewielkiego
systematycznego błędu pomiaru, który należy przypisać błę
dom instrumentalnym BRT 006.
Przyjmując zaobserwowane średnie wartości odchyleń ja
ko błędy prawdziwe pomiaru, obliczono błąd średni wy
znaczenia jednego wskaźnika osiowego

1. Niezaprzeczalnym walorem tej metody jest jej szyb
kość, eliminacja obliczeń i pomiarów wstępnych, przy
równoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ekipie pomia
rowej.
2. Dzięki możności odsunięcia osi celowej od osi obrotu
instrumentu na odległość do 30 cm, możliwe jest ustawie
nie instrumentu w wyznaczonej prostej w bezpiecznej od
ległości od krawędzi kondygnacji (rys. 8).
3. Możliwość bezpośredniego Wtyczania się w prostą bez
uciekania się do pomocniczych konstrukcji geometrycznych
pozwala na uzyskanie dodatkowych efektów ekonomicz
nych.
4. Podczas wykonywania pomiarów tą metodą jest zapew
niony bezpośredni kontakt głosowy i wzrokowy zespołu
pomiarowego, co niewątpliwie przyczynia się do szybkoś
ci wykonania pomiarów.
5. Dokładność tyczenia jest zależna od długości celowych.
6. Wadą metody jest pomiar w jednym położeniu lunety.
7. W przedstawionej metodzie wyznaczania osi konstruk
cyjnych za pomocą BRT 006 uniezależniamy się. od osnowy
zewnętrznej, której założenie i utrzymanie w czasie trwa
nia budowy jest często utrudnione.

√T∞Γ

----- = ± 1,4 mm

Wielkość uzyskanego błędu średniego czyni zadość wy
mogom dokładnościowym instrukcji dla tego typu prac.
Praktyka geodezyjnych pomiarów realizacyjnych dowodzi,
że uzyskanie takiej dokładności wyznaczenia osi konstruk
cyjnych inną metodą jest trudne do zrealizowania.
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5. Uwagi końcowe

Przedstawiona metoda wyznaczania osi konstrukcyjnych
budynków ma szereg cech dodatnich, które powinny prze
sądzić o szybkim jej upowszechnieniu w kręgu geodetów
prowadzących obsługę geodezyjną budynków.

Mgr inż, ANDRZEJ NIEMIEC_____________
Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice

Analiza dynamiki odkształceń kluczowych obiektów Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice
.

1. Wstęp

Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice ma szereg klu
czowych obiektów o skomplikowanej budowie i rozmia
rach. Wiele obiektów o takich rozmiarach budowano i mon
towano w kraju po raz pierwszy. Z uwagi na bardzo zło
żoną i zróżnicowaną budowę geologiczną podłoża grunto
wego oraz częste posadawianie obiektów na gruntach na
sypowych sztucznie zagęszczanych, podjęto decyzję prowa
dzenia prac naukowo-badawczych mających na celu kon
trolę stateczności budowli. Badania metodami geodezyjnymi
przemieszczeń i odkształceń terenu i budowli na obszarze
Huty Katowice prowadzą od trzech lat: Instytut Geodezji
Górniczej i Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Katowicach. Opracowane i stosowane
przez Instytut technologie pomiarowe i metody obliczeń
przemieszczeń budowli noszą cechy nowości naukowo-tech
nicznych i pozwalają na prognozowanie stateczności bu
dowli. Wyniki obserwacji dają poglądowy obraz ruchów
poziomych i pionowych obiektów i są wykorzystywane na
bieżąco przez Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut” w Gliwicach.
2. Charakterystyka obiektów objętych cyklicznymi
geodezyjnymi obserwacjami odkształceń
f

Obiektami stanowiącymi przedmiot badań są następujące
wysmukłe obiekty cylindryczne:
— wielkie piece nr 1 i nr 2;
— komin aglomerowni H-250;
— Czteroprzewodowy komin ciepłowni H-150;
— chłodnie kominowe nr 1 i nr 2;
— stalowe kominy walcowni (piecowni) H-60 nr 1, 2,
3. 4, 5;
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— komin stalowni H-IOO ;
— stalowe kominy walcowni średniej H-IOO nr 1 i nr 2.
Wszystkie wymienione wyżej obiekty są dwukrotnie po
mierzone geodezyjnie w każdym roku kalendarzowym.
Oprócz wymienionych obiektów cylindrycznych pomiar od
kształceń o zmiennej częstotliwości obejmuje około 100
obiektów eksploatowanych przez służbę utrzymania ruchu
zakładu oraz około 150 obiektów nowo wznoszonych. Do
obiektów objętych cyklicznymi obserwacjami odkształceń
r.ależą zbiorniki wieżowe, ujęcia wodne, wiadukty kolejo
we, nagrzewnice Cowpera, stacje turbosprężarek, stryperownia, walcownia, zgniatacz i linie walcownicze walcowni
ciągłej kęsów, walcowni średmej i walcowni dużej.
3. Metoda geodezyjnych obserwacji odkształceń

( jpfc

34.. Dobór metody wyznaczania

Budowle cylindryczne, które omówiono w niniejszej pu
blikacji, pod wpływem odkształceń powierzchni terenu oraz
własnych naprężeń wewnętrznych ulegają poziomym prze
mieszczeniom i deformacjom. Wartości poziomych prze
mieszczeń i deformacji budowli cylindrycznych najdogod
niej wyznaczyć w odniesieniu do linii pionu, przechodzą
cej przez środek najmniejszego przekroju — może to być
fikcyjny przekrój badanej budowli. Okresowym obserwa
cjom podlega oś budowli cylindrycznej. Utożsamia się ją
z geometryczną osią bryły obrotowej reprezentowanej
*
przez
budowlę. Oś geometryczna określana jest przez
punkty przecięcia się dwusiecznych kątów, których ra
miona są promieniami stycznymi do ustalonych przekro
jów poprzecznych budowli. Z każdego z trzech stanowisk
osnowy lokalnej jest wykonywany pomiar kątów pozio
mych między kierunkami stycznymi do ustalonych przekro

jów i pomiarów kątów pionowych. Obserwacje kierunków
stycznych i kątów pionowych są oparte na szczegółach
konstrukcyjnych budowli. Liczba obserwowanych przekro
jów zależy od wysokości obiektu oraz od zmienności wa
runków geometrycznych obiektu. Współrzędne płaskie nie
materialnego środka przekroju odniesienia ustala się na
podstawie zaobserwowanych kierunków łączących stanowi
ska ze środkami dwu dolnych przekrojów. Wysokości po
szczególnych przekrojów z różnych stanowisk wyznacza się
na podstawie określanych wysokości osi obrotu lunety teo
dolitu w czasie pomiaru na każdym stanowisku oraz na
podstawie zaobserwowanych kątów pionowych.
3.2. Określenie dokładności pomiaru i dobór sprzętu geodezyjnego

Ze wstępnych analiz dokładności wynika, że płaskie
współrzędne punktów osnowy i środka przekroju odnie
sienia (przekroju fikcyjnego) oraz odległości tego środka
od stanowisk można określić z dokładnością do 2 dm. Śred
ni błąd pomiaru kierunku mę> nie powinien przekraczać
25cc, natomiast średni błąd określenia wysokości reperów
Zastabilizowanych na obiekcie powinien być mniejszy od
0,5 mm. Błąd względny pomiaru długości nie powinien być
większy niż 1 : 1000.
Dokładność pomiaru rzutuje na dobór sprzętu geodezyj
nego. Sprzęt stosowany w latach 1975—1978 do geodezyj
nych pomiarów odkształceń budowli cylindrycznych to teo
dolit THEO 010 Zeissa i niwelator Koni 007 oraz taśma
stalowa 50 m.
4. Opracowanie wyników pomiarów

Opracowanie wyników pomiarów odchyleń osi budowli
cylindrycznych od linii pionu według uogólnionej koncepcji
omówiono w znanej literaturze fachowej. W niniejszej pu
blikacji krótko przedstawię metodę opracowania wyników
pomiarów w myśl [1], Ilustracją do tej metody jest rysu
nek 1, na którym oznaczono:
φii — azymut kierunku łączącego i-ty punkt osnowy
(stanowisko) ze środkiem j-tego przekroju;
σ/ — azymut poprzecznego przesunięcia środka j-tego
przekroju w stosunku do środka przekroju od' .
niesienia zaobserwowanego z i-tego stanowiska;
Mi — liniowa wartość poprzecznego przesunięcia środka
j-tego przekroju odniesienia zaobserwowanego
z i-tego stanowiska;
∆φji — kątowa wartość poprzecznego przesunięcia środka
j-tego przekroju w stosunku do środka przekro
ju odniesienia zaobserwowanego z i-tego stano
wiska;
di — c — odległość i-tego punktu osnowy (stanowiska) od
środka fikcyjnego przekroju odniesienia.

gdzie:
Wχ, Wu — odpowiednie składowe poziome wektora wy
chylenia środka rozpatrywanego przekroju
względem środka przekroju odniesienia.
Układ równań rozwiązujemy według zasady najmniejszych
kwadratów metodą nieoznaczoną. Składowe wychylenia Wx,
Wv, określają zależności
Wx = kxt-∆φi + kx2-∆φ2 + kx3-∆φ3 )
JFy = kyt ∙∆φi + ky2 ■ ∆<p2 + ky3 ■ ∆φ3 ∫

gdzie:
kχi, kvi — współczynniki stanowiące złożenie iloczynów
sum odpowiednich związków trygonometrycz
nych.
Wzory (3) stosuje się bezpośrednio do przekrojów identy
fikowanych z każdego stanowiska. Dla budowli, których
przekrojów z różnych stanowisk nie da się zidentyfiko
wać, kątowe wartości ∆<pj poprzecznjtch przesunięć aproksymuje się (dla każdego stanowiska) funkcjami położenia
przekrojów, czyli funkcjami współrzędnej z-owej. Do apro
ksymacji stosuje się najczęściej postać wielomianową funk
cji
δ<Pi ≈fi(z)≈ ∑aik(z)k

(fc = l,2,...)

(4)

k=o

gdzie:

ii (z) — funkcja aproksymująca kątowe wartości po
przecznych przesunięć z i-tego stanowiska;
aiii — współczynniki wielomianu dla i-tego stano
wiska;
z — współrzędne pionowe przekrojów, wyznaczone
na podstawie wysokości stanowisk i kątów
pionowych.
Liczba współczynników funkcji aproksymującej zależy od
charakteru zmian wielkości Δφι i powinna być mniejsza lub
równa liczbie zaobserwowanych przekrojów.
Składowe odchylenia geometrycznej osi budowli od linii
pionu po uwzględnieniu kątowych wartości poprzecznych
przesunięć, przedstawionych w postaci ciągłej, przyjmują
postać
Wx = kx,∙∆φi(z) + kx2∙∆φ2(z) + kx3∙∆φ3(z) 1
JFy = ky,-∆φl(z) + ky2.∆φ2(z) + k3y∙∆φ3(^ J
Po redukcji wyrazów podobnych składowe Wχ, Wu mają
postać funkcji wielomianowych
∑Axlc∙(z)k
k
Wy = ∑Ayt∙(z)k
JFx =

(6)

Na podstawie tak określonych składowych można wyznaczyć
odchylenie od linii pionu środka dowolnego przekroju bu
dowli. W celu określenia składowych odchylenia obiektu
od linii pionu jako bryły sztywnej obliczone ze wzorów (6)
odchylenia od linii pionu, aproksymujemy za pomocą funk
cji liniowych
Vχ+Wx =∙eox + ex∙z )
Fy+ JFy =e0y+βy∙≡≈ I

Uwzględniając przytoczone oznaczenia, można przyjąć na
stępujące związki pomiędzy określonymi elementami
ojl

= φ/ + 90°

(i)
e

Obserwacje budowli cylindrycznej są wykonywane z trzech
stanowisk dla ustalonego przekroju. Zgodnie z zasadą skła
dania wektorów, można ułożyć zależność
Ml = J7x∙coβσi+ IF,∙sinσi

(i = 1,2,3)

(2)

gdzie:
Wχ, Wu- składowe odchyleń od linii pionu ustalonych
przekrojów;
e0χ, n° — składowe równoległego przesunięcia geome
trycznej osi obiektu;
ex, v — składowe nachylenia osi obiektu jako bryły
sztywnej;
Vχ, Vu — poprawki aproksymacyjne.
Przyjmuje się, że składowe e0χ i eou są równe składowym
przesunięcia środka przekroju na najniższym obserwowa
nym poziomie. Zatem pozostają do obliczenia tylko dwie
niewiadome. Oznaczając składowe przesunięć środka prze
krojów z tytułu przemieszczeń obiektu jako bryły sztywnej
przez
wOx= e0x + ex∙z ]
woy = e0y+ey-z I
składowe przesunięć środków przekrojów z tytułu defor
macji badanego obiektu wyrażą zależności
JJ7Xdefr = JJ7X - JF0χ I

Wyictl=Wy-W

9

J
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Tablica 1. Wykaz składowych przesunięć względnych

Wx

Vχ

Wv

Numer
przekroju

w [mm]

w [mm]

w [mm]

w [mm]

1

2

3

4

5

1
2
3
4

—59,2
—59,5
—79,3
—99,1

—14,9
+ 34,1
+ 31,8
—8,1

—0,9
—1,8
+9,8
+ 6,8

+4,5
+3,0
+ 0,2
+ 12,4

dwu wzajemnie prostopadłych płaszczyznach pionowych
{zx} i {zy} (rys. 2).
Przemieszczenia pionowe określono z okresowych obser
wacji niwelacyjnych reperów 1, 2, 3 i 4 (rys. 3) zastabilizowanych w trzonie komina.
Każdorazowo przed przystąpieniem do obliczenia aktu
alnych rzędnych wysokości reperów 1—4 kontrolowano wa
runki stałości reperów dowiązania 510, 595, 571 (rys. 3),
posługując się znanym kryterium Lazzariniego, wyrażonym
we wzorze na odchyłkę dopuszczalną
∣ΛΛ∣ ≤ 2mjA = 2/(mA)* + (mA.)2

Z przedstawionych zależności (6), (8), (9) widać, że składowe
przesunięć środków przekrojów z tytułu deformacji obiektu
są funkcjami wielomianowymi położenia przekroju. Funk
cje te przedstawia się graficznie w dwu pionowych płasz
czyznach współrzędnych. Wykresy funkcji obrazują poło
żenie geometrycznej osi badanego obiektu, przemieszczenie
osi obiektu jako bryły sztywnej oraz deformację tej osi.
Na podstawie obliczonych wartości poprawek aproksyma
cyjnych Vx, Vlz określa się średnie poziome przesunięcia
środków rozpatrywanych przekrojów obiektu z tytułu jego
deformacji, czyli

(ɪ5)

gdzie:
r⅛ i ⅛ — błędy średnie porównywanych ze sobą przyro
stów wysokości, uzyskanych z odpowiednich
pomiarów okresowych.

Rys. 3. Szkic sieci
niwelacyjnej

gdzie:

n — liczba rozpatrywanych przekrojów;
u — liczba niewiadomych.

5. Przykłady opracowań wyników wraz z interpretacją
geometryczną
5.1. Czteroprzewodowy komin ciepłowni H-150

Obiekt był obserwowany w pięciu poziomach z trzech
stanowisk. Średni błąd pomiaru kierunku mφ ≤ 5cc. Obli
czono wartość kierunków do środków przekrojów komina
na j-tym poziomie obserwowanym
φ∕ = ∣(L∕÷P∕)

(H)

po czym obliczono wartość kątowych przesunięć ze wzoru
AφJ = φJ-<rf
(12)
Składowe Wx, Wu środków przekrojów 1, 2, 3, 4 (rys. 2)
względem Iini pionu poprowadzonej przez środek przekro
ju zerowego obliczono jako funkcje liniowe odpowiednich
przesunięć kątowych AφJ ze wzoru

WJ = 9J ■

t

Średnie wartości przemieszczeń pionowych Azfr, umieszczo
ne w dolnym wierszu tablicy 2, posłużyły do uzupełnienia
wykresu (rys. 4). Przemieszczenia pionowe reperów wyko
rzystano także do wyznaczenia składowej pionowej trans
lacji A0 i składowych ex, ev w płaszczyznach {zx} i {zy}
Tablica 2

(13)

gdzie:
WJ — krakowian jednokolumnowy składowych przesu
nięcia środka j-tego przekroju;
φi — krakowian jednokolumnowy zestawiony z prze
sunięć kątowych dla j-tego przekroju;
t
— krakowian transformujący przesunięcia kątowe
na składowe przesunięć poziomych.
Przyrosty składowych przesunięć względnych pomiędzy po-*
miarem poprzednim i pomiarem aktualnym obliczono ze
wzorów
wJ(J) = JF>(’) — B7J(*) )
x ≈= JF∙xz<2)~ IP'<*)
xII
√O)
`(141,
ry
y
y
’
Wielkości H7Λ,) i B7J<'> oraz pA,> i μjyW (tabl. 1) wykorzy
stano do sporządzenia wykresów przechylenia komina w
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W tablicy 2 zestawiono przemieszczenia pionowe reperów
1—4 z ostatnich pomiarów okresowych, obliczone ze wzo
ru
Azr = Hr-H0
t
(16)

Numer
reperu

Pomiar 0
17 IV 1974 r.

Pomiar 13
12 X 1976 r.

Pomiar 14
23 VI 1977 r.

H1*

Ho

w [m]

J«»»
w [mm]

w [m]

*
zfɪɪ
w [mm]

ɪ

2

3

4

5

6

1

311,5539

311,5222

—31,7

311,5257

—28,2

2

311,5630

311,5328

—30,2

311,5357

—27,3

3

311,4972

311,4643

—32,9

311,4655

—31,7

4

311,4971

311,4643

—32,8

311,4660

Przemieszczenie
średnie Axfr

—31,9

—31,1

—29,8

Korzystając ze składowych poziomych przemieszczeń
względnych zestawionych w tablicy 1, obliczono wartości
przechyleń jednostkowych eɪ, e↑∣ trzonu komina w dwu
płaszczyznach pionowych, wychodząc z równań poprawek
VμJ
χ = exzi-μ{ |

⅛⅛⅞≡i
*^4
⅛⅛Cj>C>

KpJ =

CQ

ey-zJ-μj

J

gdzie:
zJ — rzędna wysokości j-tego przekroju.

Wykres osiadań fundamentu komina H-150 m
TaMica 3

Trzon komina

Fundament komina

Oznaczenie
wskaźnika

17 IV 74 —
23 VI 77

12 X 76 —
23 VI 77

28 IV 76 —
I 23 VI77

14X76 —
23 VI 77

2

3

4

5

eX

0,0165 mm/m —0,0608 mm/m

0,2179 mm/m

0,0549 mm/m

e.v

—0,3925 mm/m —0,1882 mm/m

0,2928 mm/m

0,0599 mm/m

1
do≡Aι<5

fmax

Qe

—29,6 mm

0,3928 mm/m
302,7®

-}-2,3 mm

0,1978 mm/m
280,1®

0,3649 mm/m
59,37-

0,0813 mm/m

71,6®

dla fundamentu komina jako bryły sztywnej. Za podstawę
do obliczeń posłużyły równania poprawek typu
V⅛z = Λ0 + ex-xr + ey∙yr-Λz'

(17)

gdzie:
xr, yr — wyznaczają współrzędne poziome r-tego reperu w lokalnym układzie współrzędnych zacze
pionych w środku komina (r — 1, 2, 3, 4).
Wartości Z0, ex i eυ obliczono metodą najmniejszych kwa
dratów.
Wypadkową wartości przechylenia fundamentu
⅛ax obliczono ze wzoru
βmax = 0⅞ + ⅛

Wypadkową wartość przechylenia trzonu komina emax
oraz jej kąta kierunkowego φe obliczono według wzorów
(18, 19).
W tablicy 3 zestawiono wielkości charakteryzujące prze
mieszczenia komina jako bryły sztywnej.
W celu oceny dokładności badań obliczono odchylenia
standardowe oraz błędy średnie jednostkowe przed wyrów
naniem. Z porównania tych wartości wynika, że trzon ko
mina nie zachowywał się jak bryła sztywna, lecz uległ
odkształceniom, najprawdopodobniej termicznym. W celu
wykrycia regularności deformacji trzona wykonano apro
ksymację funkcji przemieszczeń względnych metodą naj
mniejszych kwadratów. Jako funkcję aproksymującą przy
jęto wielomian drugiego stopnia zmiennej z. Aproksymacja
jednak nie dała oczekiwanych rezultatów.

(18)

a jej kąt kierunkowy w układzie współrzędnych Oxy

Rys. 7. Graficzna interpretacja położenia osi chłodni nr 1 w płasz
czyźnie {zx} ɪ {zy}

5.2. Chłodnie kominowe

Rys. 5

Dla wyznaczenia wychyleń i odkształceń chłodni nr 1 i 2
założno osnowę pomiarową składającą się z czterech punk
tów — stanowisk
obserwacyjnych (rys. 5). Obserwacje
chłodni wykonano w pięciu przekrojach (rys. 6), które,
z uwagi na brak wyraźnych szczegółów konstrukcyjnych,
obierano oddzielnie dla każdego stanowiska obserwacyjne
go, przyjmując odpowiedni kąt pionowy. Pomiary kątów
i długości wykonano zgodnie z warunkami określonymi w
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Rysunek 9 przedstawia rozmieszczenie reperów na obwo
dach chłodni kominowych.
W tablicy 4 zestawiono wskaźniki deformacji fundamen
tów chłodni nr 1 i nr 2. Analizę przedstawionych wyni
ków omówiono w rozdziale 6.

2pomiarDU976 z∕"≡≡∣^ 3pM77
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7rzz,τ. iμu∣∣∣∣u∣ ↑85
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Rys. 8. Graficzna ilustracja położenia osi chłodni nr 2 w płasz
czyźnie {zx}. i {zy}

3.2. Opracowanie wyników pomiarów przebiegało analo
gicznie do przykładu podanego w 5.1.
Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono graficzną interpretację
położenia osi chłodni nr 1 i nr 2 w płaszczyznach {zx}
i {zy}Badania przemieszczeń i odkształceń fundamentów chłod
ni kominowych wykonano na podstawie wyników pomiarów
niwelacyjnych.

Rys. 9. Szkic rozmieszczenia reperów na fundamentach chłodni
nr 1 i nr 2
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Tablica 5

Wypadkowe nachylenie

Składowe nachylenia
Okres

eX

w
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1
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5.3. Komin aglomerowni H-256

Program obserwacji obejmował niezależnie trzon i fun
dament komina. Trzon komina obserwowano według uogól
nionej metody badania odchyleń osi obiektów cylindrycz
nych od linii pionu. Obserwacje wykonano z trzech stano
wisk dla siedmiu przekrojów, z czego cztery przekroje były
identyfikowane z każdego stanowiska. Ze względu na
szczupłość miejsca, ograniczono się do prezentacji położenia
geometrycznej osi komina w odniesieniu do linii pionu
(rys. 10). Fundament komina był badany drogą pomiarów
niwelacyjnych pięciu reperów rozmieszczonych równomier
nie na obwodzie. Na podstawie wyników pomiarów okreś
lono wskaźniki opisujące zmianę jego położenia w pionie
jako bryły sztywnej i wskaźniki deformacji (tabl. 5).
6. Analiza dynamiki odkształceń kluczowych obiektów
Kombinatu

Na podstawie wnikliwej analizy zebranego dotychczas
bogatego materiału' badawczego, którego niewielki wycinek
podano w niniejszym opracowaniu, oraz okresowych prze
glądów stanu technicznego obiektów Kombinatu Metalur
gicznego Huta Katowice można stwierdzić, że pod wzglę
dem konstrukcyjnym są one wykonane prawidłowo i ich
praca statyczna przebiega normalnie. Wysmukłe obiekty
cylindryczne wymienione w rozdziale 2 nie są zagrożone.
Odchylenia tych obiektów od pionu oraz osiadania mieszczą
się w granicach dozwolonych. Opracowania wyników po
miarów chłodni kominowych dowodzą dość dużych odchy-

Tablica C

Charakterystyka okresu

Okres

I
1

1

2

Okres I — budowa
obiektu

Okres ten cechuje się dużymi przyrostami przemieszczeń i od
kształceń, wynikającymi ze zmieniających się warunków —
szybkiego przyrostu rozmiarów i ciężaru obiektu oraz właści
wości geomechanicznych gruntu

Okres II —
wstępna eksploa
tacja

Odkształcenia i przemieszczenia są nadal dość znaczne, ale
następuje osłabienie szybkości ich przyrostu. Nadal dość istotną
rolę odgrywa ciężar i rozmiary obiektu, a także występuje drugi
czynnik — obciążenie dynamiczne wynikające z pracy urządzeń

Okres III —
eksploatacja
długofalowa

Maleją przyrosty odkształceń i przemieszczeń na skutek co
raz mniejszego znaczenia czynnika, jakim jest ciężar i rozmiary
obiektu. Wpływ obciążeń dynamicznych również normuje się

leń faktycznej osi geometrycznej od osi najbardziej praw
dopodobnej. Świadczy to o znacznych błędach wykonawstwa
budowlanego, wpływających na dokładność wyznaczenia
wychylenia trzonów chłodni. W wypadku komina czteroprzewodowego H-150 przyrosty przechylenia trzonu w pła
szczyznach {zx} i {zy} są dodatnie i zmniejszają nieznacz
nie pierwotne przechylenia komina. Podobna sytuacja ma
miejsce w wypadku komina aglomerowni H-250. Kominy
stalowe walcowni mają odchylenia osi od linii pionu wyno
szące od 12 mm do 148 mm. Dotychczasowe geodezyjne po
miary odkształceń wielkich pieców nie dają pełnego obrazu
badanego zjawiska, gdyż nie są zsynchronizowane z pomia
rami termowizyjnymi. W najbliższym czasie zagadnienie to
będzie całkowicie rozwiązane.
Analizując dynamikę przemieszczeń i odkształceń obiek
tów kluczowych, należy wyodrębnić okresy omówione w
tablicy 6. Prawidłowość, o jakiej mowa wyżej, cechuje
wszystkie obiekty i da się ująć graficznie jak na rysun
ku 11. Obecnie większość obiektów Kombinatu Metalur
gicznego Huta Katowice znajduje się w drugim i trzecim
okresie.
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[3] Geodezyjne pomiary odkształceń 1 ich zastosowanie w budow
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________________________________________
Informacja Główne] Komisji Samopomocy Koleżeńskiej SGP
za maj 1978 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w maju 1978 roku wyniosły
72 048 złotych.
W maju 1978 roku wypłacono 3 za
pomogi pośmiertne na kwotę 30 000
złotych.

W okresie sprawozdawczym objętym
niniejszą informacją zmarli następu
jący koledzy: Adam Gajewski z Od
działu SGP we Wrocławiu, lat 68,
zmarł 23IV1978 r. (zawiadomienie nr
1360); Urszula Pogodzińska z Oddziału
SGP w Poznaniu, lat 65, zmarła IV
1978 r. (zawiadomienie nr 1361); Ju
lian Zakrzewski z Oddziału SGP w

Poznaniu, lat 76, zmarł 11V1978 r.
(zawiadomienie 1362).

KASA ZAPOMOGOWA

W maju 1978 roku zapomóg loso
wych nie wypłacono.
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KRZYSZTOF KUŚMIDER
LESZEK PIECHOCKI__________________________________________
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
Szczecin

Badania nad przydatnością urządzenia laserowego AGL

do prac kontrolno-pomiarowych przy budowie statków morskich
1. Wstęp

Wiązka światła laserowego, wykorzystywana w ostatnich
latach coraz częściej w instrumentach geodezyjnych, po
zwala na znaczne poszerzenie zakresu zastosowań tych przy
rządów w geodezyjnych pracach kontrolno-pomiarowych,
a także na usprawnienie i zmechanizowanie prac.
Znane walory optyczne wiązki laserowej, przede wszyst
kim zaś jej minimalne rozbieżności oraz kołowy w przy
bliżeniu przekrój, który umożliwia stosunkowo dokładną
identyfikację środka plamki, pozwalają na zastosowanie jej
w geodezji do tyczenia linii prostych. Jednym z wielu przy
kładów wykorzystania tego rodzaju osi celowej do uspraw
nienia i automatyzacji pomiarów geodezyjnych jest zastoso
wanie wiązki laserowej w metodach prostej odniesienia.
Oparte na wykorzystaniu światła laserowego metody
prostej odniesienia znajdują obecnie coraz szersze zastoso
wanie zarówno w pomiarach realizacyjnych, jak i w ba
daniach przemieszczeń, wykonywanych w czasie budowy
różnych wydłużonych obiektów, a ostatnio również statków
morskich.
Tematem opracowania są badania urządzenia laserowego
amerykańskiej firmy Blout & George, zwanego AGL (Au
tomatic Grade Light), pod kątem wykorzystania jego wiązki
laserowej jako prostej odniesienia w pracach kontrolno-po
miarowych przy budowie statków.
2. Budowa instrumentu i zasada jego działania

położeniu wiązki laserowej. Przez doprowadzenie śrubą
elewacyjną Iibelli do górowania osiągamy nachylenie pro
mienia laserowego pod żądanym kątem a. Przy nachyle
niach powyżej 10% używa się Iibelli 9 o przewadze 50 ,
zaś w celu zapewnienia odpowiedniej dokładności usta
wienia nachylenia korzysta się ze specjalnej skali popra
wek. Kąty dodatnie realizujemy przez pokręcenie śrubą
tangencjalną 6 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazó
wek zegara i po przesunięciu płyty czołowej wskaźnika
cyfrowego w prawo, a kąty ujemne — drogą takich sa
mych operacji, ale w kierunku odwrotnym.
3. Zakres zastosowań przyrządu w pomiarach statków

Jednym z podstawowych zadań geodezyjnych w budow
nictwie okrętowym są badania kontrolne kształtu, wymia
rów oraz usytuowania poszczególnych elementów konstruk
cyjnych statku w stosunku do odpowiednio przyjętego ukła
du odniesienia na pochylni. Osiami tego układu są kra
wędzie przecięcia się trzech płaszczyzn głównych, a mia
nowicie (rys. 2):
— płaszczyzny podstawowej U1, równoległej do płaszczy
zny pochylni -Z7p0ch i tworzącej z poziomem niwelacyjnym
pewien kąt a (3°—5°);
— płaszczyzny symetrii 772;
— płaszczyzny owręża 77s.

Urządzenie AGL składa się z następujących podstawo Rys. i
wych części (rys. 1):
1) instrumentu laserowego;
2) statywu 9 z wbudowaną w głowicy libellą pudełkową;
3) lunety celowniczej;
4) drążka mocującego instrument laserowy i lunetę ce
lowniczą na statywie;
a instrument laserowy składa się z następujących elemen
tów:
6) śruby tangencjalnej ;
7) wskaźnika cyfrowego z przesuwaną płytą czołową, pc
dającego wartość nachylenia wiązki laserowej w procen
tach; zakres wskaźnika wynosi od +10% do —5%, a no
minalna wartość jednej działki 0,002% (równa 12,7“ w mie
rze kątowej);
„
8) Iibelli rurkowej (głównej) o przewadze 20' (do reali
zacji nachyleń w zakresie od —5%„do +10%);
9) Iibelli rurkowej o przewadze 50" (do realizacji nachy
leń powyżej 10%);
10) śruby elewacyjnej.
Laser typu 11S-352, zasilany z akumulatora o mocy 12 V
i o mocy wyjściowej 3 mW, ma wmontowany na stałe w
obiektywie specjalny układ kolimujący wiązkę laserową.
Powoduje to, że średnica plamki przy zmianach długości
celowej do około 140 m prawie się nie zmienia i wynosi
11 mm. Najmniejsza średnica plamki wynosi 7 mm i znaj
duje się w odległości około 60—70 m od lasera.
W celu ułatwienia obsługi przyrządu wszystkie pokrętła
są oznakowane kolorami i numerami, zgodnie z przezna
czeniem.
Wyznaczenie poziomego lub nachylonego pod pewnym
kątem przebiegu wiązki laserowej odbywa się omówionym
niżej sposobem (zakładamy, że spełniony jest warunek
równoległości osi Iibelli głównej do osi symetrii wiązki i że
Iibella jest Zrektyfikowana). Kierunek poziomy wiązki la
serowej uzyskuje się za pomocą Iibelli głównej 8. Abyy
ustawić wiązkę pod zadanym kątem względem poziomu ni
welacyjnego, za pomocą śruby tangencjalnej nastawiamy
wartość procentową żądanego nachylenia (100% tg a). Spo
woduje to wychylenie Iibelli głównej, przy niezmiennym
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Bardzo często przedmiotem
pomiarów kontrolnych są
współrzędne zp punktów kadłuba, do wyznaczenia których
nieodzowne jest zastosowanie odpowiednio adaptowanej me
tody prostej odniesienia. W celu uniknięcia pracochłonnych
przeliczeń wielkości mierzonych na wielkości w układzie
pochylni przyjmuje się jako prostą odniesienia krawędzi
przecięcia płaszczyzny podstawowej ∏1 z płaszczyzną sy
metrii ∏i (oś x) lub inną prostą równoległą do tej krawę
dzi. Wyznaczenie wielkości współrzędnej zp upraszcza się
przez Wtyczenie osi celowej instrumentu geodezyjnego lub
wiązki laserowej w jednakowe odczyty na łatach umie
szczonych w punktach bazowych A i B, które tworzą pro
stą odniesienia (rys. 2). Zagadnienie sprowadza się wów
czas do prostej zależności
zp = flA^~ hP
gdzie:

— hu — odczyty na łatach w punktach bazowych;
hp — odczyty na łacie w punkcie kontrolowanym.
Do typowych i najczęściej wykonywanych w Stoczni
Szczecińskiej prac kontrolno-pomiarowych, gdzie znalazła
zastosowanie metoda prostej odniesienia, zalicza się:
1) trasowanie linii stępki na klatkach stępkowych;
2) pomiary falistości den wewnętrznych i pokładów w
przekrojach podłużnych statku;
3) pomiary kontrolne linii stępki;
4) pomiary ugięć kadłuba w części rufowej przed i po
zamontowaniu wału śrubowego;
5) pomiary związane z ustawieniem torów spustowych.
Żądana dokładność tego rodzaju prac, wynikająca z wiel
kości tolerancji ustalonych w szczegółowych instrukcjach
technologicznych, mieści się w granicach ±1 mm (prac wy
mienionych w trzeciej i piątej pozycji w granicach do
±2 mm).
Ha

Repery 1÷13 drugiej bazy Zastabilizowano wzdłuż linii
największego spadku pochylni (rys. 3). Założono ją w celu
zbadania dokładności wyznaczenia współrzędnych zp w lo
kalnym układzie pochylni, stosując wiązkę laserową AGL
jako prostą odniesienia. Dlatego baza druga zwana jest ba
zą pochyloną. Prostą odniesienia, wyznaczoną na pochylni
przez repery 1 i 13, przyjęto jako oś x lokalnego układu
współrzędnych pochylni. Współrzędne Zp poszczególnych re
perów obliczono na podstawie pomiarów różnic wysokości
i odległości między reperem 1 (z1 = 0) a pozostałymi reperami bazy (P = 2, 3, ..., 13).
Ze względu na bliskie wzajemne położenie obu baz, mia
ły one wspólny reper kontrolny Zastabilizowany na jednym
z budynków.
Różnice wielkości Ah reperów obu baz w poziomym
układzie współrzędnych ZX pomierzono metodą niwelacji
precyzyjnej, używając precyzyjnego niwelatora automatycz
nego Ni 002 Zeissa oraz łaty inwarowej tej firmy. Pomiar
wykonano dwukrotnie w kierunku głównym i dwukrotnie
w kierunku powrotnym. W wypadku bazy pochylonej ni
welację między skrajnymi reperami, tworzącymi prostą
odniesienia, wykonano z czterech stanowisk, natomiast dla
'bazy poziomej z trzech stanowisk. Średni błąd m0 pomiaru
na jednym stanowisku niwelatora (przy maksymalnych dłu
gościach celowych), obliczony na podstawie rozrzutów z
czterech serii pomiarów, wynosi ±0,08 mm. Punkty bazy
pochylonej, Zastabilizowane na pochylni o równym i sta
łym stoku, zasygnalizowano znakami, które umożliwiły je
dnoznaczny pomiar wzajemnych odległości. Pomiar odleg
łości wykonano trzykrotnie — tam i z powrotem, taśmą
górniczą (50 m) ze wskaźnikami, uwzględniając poprawki
z tytułu komparacji i temperatury oraz stosując odpo
wiedni naciąg. Błąd względny pomiaru wyniósł 1 : 30 000.
Ze względu na to, że odległości między reperami bazy
poziomej służyły jedynie jako parametry, pomierzono je
taśmą z dokładnością do +1 cm.

4. Badania dokładności pomiarów przyrządem AGL w ba
zie testowej

Badania dokładności przyrządu laserowego AGL przepro
wadzono w dwu specjalnie do tego celu założonych bazach
testowych o długości 120 m. Długości baz były uwarunko
wane: —
— długością celowych stosowanych jako proste odniesie
nia w pracach na terenie Stoczni Szczecińskiej, wymienio
nych w rozdziale 3;
— możliwością dokładnej wizualnej identyfikacji środka
plamki odczytywanej na łacie.
Obie bazy składały się z reperów utrwalonych w stabil
nym betonowym podłożu wzdłuż Iini prostej, w odstępach
co 10 m.
Pierwsza baza, założona w przybliżeniu w poziomie i zwa
na dalej bazą poziomą, służyła do sprawdzenia równoleg
łości osi symetrii wiązki laserowej względem poziomu —
przy ustawieniu wskaźnika cyfrowego na odczyt zerowy
i przy spoziomowanej Iibelli głównej.
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Rys. 3
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Podczas pomiarów wykonywanych w obu bazach urzą
dzeniem AGL źródło światła ustawiano dokładnie na prze
dłużeniu linii bazowej w odległości około 5 m od pierw
szego lub ostatniego repera bazy. Pomiary wykonano w
czterech seriach. Każda seria składała się z dwu odczy
tów na łacie ustawionej na kolejnych reperach, przy czym
pierwszy odczyt był w kierunku głównym, a drugi w kie
runku powrotnym. Przed każdą nową serią pomiarów po
ruszano instrument, a następnie ponownie poziomowano.
Pomiary wykonano w maju, w różnych porach dnia i w
różnych warunkach atmosferycznych. Pierwszą grupę po
miarów doświadczalnych w bazie poziomej (I pomiar) wy
konano w godzinach 17,00 — 20,00 w dobrych warunkach
atmosferycznych
(pogoda
bezwietrzna, temperatura od
+16 do +18 0C, ciśnienie atmosferyczne 1024 mb, dobra
widoczność). Drugą grupę pomiarów (II pomiar) wykonano
w godzinach 8,00—11,00 podczas słonecznej pogody (tem
peratura powietrza od + 16oC do + 18oC, ciśnienie atmo
sferyczne 1025 mb).
W bazie pochylonej wykonywano pomiary w warunkach
bardzo zbliżonych do warunków, w jakich wykonywano
pierwszą grupę pomiarów w bazie poziomej, realizując pro
stą odniesienia w dwu wariantach:
a) przez Wtyczenie wiązki laserowej na żądane (jednako
we) odczyty na łatach (pomiar I i II);
b) przez pochylenie wiązki o zadany kąt pionowy (tan
gens kąta; pomiar III i IV).
W czasie pomiaru łatę ustawiano prostopadle do wiązki
za pomocą libelli pudełkowej i skonstruowanego do tego ce
lu klina.
5. Opracowanie wyników pomiarów doświadczalnych

oraz zakładając pesymistycznie, że
zn^∣⅛-1ι) = 'n^'∙(1-ι∙) = “o Ai = ±0,16 mm
mi(ι-n) = m((ι-ι.) = ±4 mm

otrzymujemy a = 3,59334≡, ma = ±l,5cc
Według wzoru (2) i z uwzględnieniem podanych wyżej
wartości « oraz ma średni błąd wyznaczenia współrzędnej
Z12 repera położonego najdalej względem repera nr 1 wy
nosi n⅛11 = ±0,36 mm.
Ponieważ odczyty z łat wykonywano wizualnie z dokład
nością ±1 mm, a więc znacznie niższą niż ±0,36 mm, do
dalszych rozważań przyjęto różnicę między wielkościami zp
obliczonymi ze wzoru (1) a wielkościami zP pomierzonymi
laserem — jako błędy prawdziwe tych ostatnich, czyli
ε = Zp — Zp
(5)
Dotyczy to również bazy poziomej, gdzie wielkościami po
równywalnymi są różnice wysokości 4hfl-il wyznaczone
z niwelacji precyzyjnej i laserem. Maksymalny błąd wy
znaczenia tych wielkości droga niwelacji precyzyjnej wy
nosi mj
*(,_n
= ±0,14 mm.
Błędy średnie m0 pojedynczego pomiaru w poszczególnych
grupach obserwacyjnych obliczono według wzoru ogólnego

gdzie:
n — liczba serii w grupie (n = 4).
Na podstawie średnich wartości d drogą aproksymacji
wielomianowej obliczono zależności wielkości « od długości li-

Przystępując do opracowania wyników pomiarów do
świadczalnych najpierw przeanalizowano dokładność obli
czenia współrzędnych zp z pomiaru różnic wysokości i dłu
gości między reperem 1 a pozostałymi reperami bazy po
chylonej.
Z rysunku 3 można wyprowadzić następujące zależności
cosa

PP' = PP"l-PlP"l
PiP"1 = P'P' = AP'nina

Ponieważ pomiar odległości między punktami 1—2, 1—3
itd. odbywał się na pochylni o równym i stałym stoku,
więc można przyjąć
AP ≡⅛ AP' = Ip

Oznaczając PP' — Zp i PP''1 = Δh,Ap, otrzymujemy nastę
pujący wzór na obliczenie współrzędnej Zp

Zp =------- (4hAp ~ ⅛sinα)

(1 )

cosa

oraz wzór na błąd średni wyznaczenia współrzędnej

Zp

, . ,
z . (JΛxpsina-Ip)2
4- 8inaam∣p -fcos’ a

Ttlip = ±

Występujące w przytoczonych wzorach wielkości a
możemy wyznaczyć z zależności

(2)
i

^flAB

sɪnɑ = —-—
1B

ma

(3)

gdzie:
⅛ — xB

oraz
a = arc sin

^AB

(3a)

ma = ± ^∣z∕(4)

Podstawiając kolejno do wzorów (3) i (4) wartości po- 7
mierzone

Λ∕iab ^

'4⅛ι-i3 = 6169,47 mm,

dhAP = ^h1-12 ~ 6221,31 mm,

lB = I11 = 119 996 mm,

Ip = lt2 = 109 994 mm

Graficzną ilustrację tych zależności przedstawiają odpo
wiednie wykresy na rysunkach 4 i 5.
W celu przetestowania urządzenia w typowych warun
kach produkcyjnych wykonano pomiar falistości linii stęp
ki, stosując metodę Wtyczenia wiązki w jednakowe odczyty
na łatach ustawionych w punktach bazowych A i B. Re
zultaty porównano z wynikami sprawdzonej już w prak
tyce metody niwelacji optycznej, którą w tym wypadku
utrudniało złe oświetlenie celów podczas pomiaru (celowa
nie przez otwory w kilblokach).
Biorąc pod uwagę wypadek najmniej korzystny dla AGL,
gdy wielkości Z0 uzyskane z niwelacji optycznej są bez
błędne, a wielkościami δt — z0 — z1 są obciążone tylko
pomiary wykonane tym przyrządem (gdzie: Z1 — wartości
uzyskane urządzeniem laserowym AGL), obliczono wartość
mzi według wzoru

"∙..-i∑⅛gdzie:

N — liczba różnic δι∙
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Korzystając z wyników dwukrotnego pomiaru falistości
stępki, otrzymano mzι — ±0,76 mm.
6. Analiza wyników, wnioski końcowe

Podsumowując
wyniki badań przydatności urządzenia
AGL do prac geodezyjnych stosowanych przy budowie stat
ków, stwierdzono, że:
a) urządzenie AGL ma silnie skoncentrowaną wiązkę o
mocy wyjściowej 3 mW, której w przybliżeniu kołowy
przekrój umożliwia stosunkowo dokładną identyfikację
środka plamki z błędem nie przekraczającym ±1 mm;
b) zastosowanie stałego układu optycznego do kolimowania wiązki wyklucza wpływ ogniskowania na przebieg osi
wiązki;
c) przyrząd zachowuje warunek równoległości osi wiązki
do poziomu (przy wyzerowanym wskaźniku cyfrowym
i przy spoziomowanej libelli głównej) w stopniu wystarcza
jącym w omawianych zadaniach pomiarowych (porównaj
wykres I na rysunku 4);
d) w wypadku realizacji prostej odniesienia przez odło
żenie obliczonej wartości nachylenia i = 100% tg a, wiązka
laserowa systematycznie odchyla się względem linii teo
retycznej, a odchylenie to wynosi w przybliżeniu 1 : 20 000,
czyli około 5 mm na 100 m (porównaj wykresu III i IV
na rysunku 5); prawidłowość ta pozwala przypuszczać, że
prócz refrakcji zasadniczy wpływ na to ma systematyczny
błąd urządzenia nastawczego nachyleń;
e) wprowadzenie odpowiedniej poprawki eliminującej błąd
systematyczny urządzenia nastawczego nachyleń pozwala
na szybkie i proste Wtyczenie wiązki w linię jednakowych
odczytów na łatach;
f) jak wynika z wykresu II na rysunku 4, wyniki po
miarów wykonanych nawet przy niezbyt dużym nasłonecz
nieniu (maj, godziny 8,00—11,00, słońce odkryte) są obcią

żone systematycznym wpływem refrakcji oraz niedokład
nością identyfikacji środka plamki laserowej, wzrastającą
wraz z odległością l;
g) urządzenie AGL usprawnia znacznie pomiary, pozwa
lając na przykład na bieżącą kontrolę ustawienia elemen
tów (klatki stępkowe, tory spustowe itd.) i zmniejszenie
liczby osób wykonujących te prace pomiarowe innymi me
todami.
Prócz tych zalet AGL ma również niedogodności kon
strukcyjne, a mianowicie:
— niemożność precyzyjnego centrowania przyrządu nad
punktem;
— jednopunktowe podparcie osi poziomej obrotu;
— znaczny ciężar, szczególnie z akumulatorem.
Reasumując, należy stwierdzić, że urządzenie AGL jest
przydatne do wielu prac kontrolno-pomiarowych wykony
wanych przy montażu statków na pochylni, jednak najdo
kładniejsze wyniki -pomiarów uzyskuje się, gdy nie ma na
słonecznienia (w dni pochmurne, w nocy, w pomieszcze
niach zaciemnionych).
Dalsze badania, uwzględniające wpływ czynników atmo
sferycznych na przebieg wiązki laserowej (w tym opraco
waniu tylko zasygnalizowanym), wymagają zastosowania
odpowiednich fotoodbiorników i rejestratorów światła la
serowego.
LITERATURA
[1] Instrukcja obsługi AGL
[2] Niebylski J.: Metody Domiarów geodezyjnych dla DOtrzeb
montażu i badań deformacji statków morskich Crozorawa dok
torska). Kraków 1976
[3] Niebylski J.: Precyzyjny sygnał z tarcza bisekcyjna i jego
zastosowanie do pomiarów kontrolnych montażu kadłuba stat
ku. Konferencja szkoleniowa na temat: Geodezja w gosoodarce
morskiej. Gdańsk. 14—16X11973.
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Kalkulator programowany SR-56 Texas Instruments i jego zastosowanie w geodezji
Prócz dość rozpowszechnionych w Polsce programowa
nych kalkulatorów elektronicznych Hewlett Packard 25, 55
i 65, Compucorp stosunkowo łatwo dostępne na rynku są
kalkulatory Texas Instruments SR-40, SR-51-II, SR-52, SR-56 oraz SR-57. Kalkulatory SR-52, SR-56 i SR-57 to kal
kulatory programowane, mogące współpracować z drukar
ką PC-IOO (rys. 2). Kalkulator SR-52 umożliwia wprowa
dzenie programów zapisanych na płytce magnetycznej, co
znacznie przyspiesza obliczenia (rys. 2).

Ze względu na najniższą cenę zakupu, omówimy zasto
sowanie w geodezji kalkulatora programowanego SR-56
(rys. 1). Jest on wyposażony w firmową bibliotekę zawie
rającą 56 gotowych programów: 10 z zakresu matematyki,
12 statystycznych, 11 z zakresu finansowania, 11 elektro
technicznych, 7 nawigacyjnych oraz 5 programów z róż
nych innych dziedzin techniki. Chociaż biblioteczka ta nie
zawiera gotowych, opracowanych przez firmę Texas In
struments, programów z zakresu geodezji, to jednak jest
możliwe opracowanie ich. Podobnie było z kalkulatorem
programowanym HP-25, który jest uważany za najbardziej
przydatny w geodezji i praktyczny w obsłudze. Dlatego
był on w dość dużych ilościach sprowadzany do przedsię
biorstw „Geokartu”. Opracowana przez kolegów z Okręgo
wego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Bia
łymstoku instrukcja obsługi kalkulatora HP-25 oraz zestaw
programów geodezyjnych (patrz [3]) umożliwiły powszechne
zastosowanie tych kalkulatorów.
Celem niniejszego opracowania jest wykazanie możliwości
kalkulatorów programowanych firmy Texas Instruments,
szczególnie jeżeli chodzi o typowe obliczenia geodezyjne
stosowane w praktyce najczęściej.

Zestawienie klawiszy funkcyjnych według kolejności kodów
Programowanych oraz ich funkcje

Nr kodu

Nazwa
klawisza

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14

[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
(9]
[2nd] [CLR]
[INV]
[Inx]
[ex]

15
18
19

[CLR]
[2nd] [log]
[2nd] [10×]

20

[2nd] [l/x]

22

[GTO]

W opracowaniu
nawiasów [ ].

zamiast

FUNKCJA

Kasowanie z ekranu
Wykonanie działania odwrotnego
Obliczenie Iogarytmu naturalnego
Obliczenie antylogarytmu natural
nego
Kasowanie z ekranu
Obliczenie Iogarytmu dziesiętnego
Obliczenie antylogarytmu dziesięt
nego
Obliczanie odwrotności
Instrukcja skoku do adresu nn pro
gramu. Klawisz użyty z klawia
tury powoduje ustawianie się
programu w czasie jego realiza
cji na żądanym adresie nn
ramek

oznaczających

klawisze

użyło

269

Obliczenie pierwiastka stopnia x
z liczby y
Klawisz użyty w programie jako
instrukcja powoduje zatrzyma
41
[R/S]
nie programu. Użyty z klawiatu
ry powoduje uruchomienie pro
gramu
Powrót programu do pozycji po
czątkowej. Również klawisz po
42
[RST]
przedzający wprowadzanie da
nych
Obliczanie kwadratu liczby
43
[χs]
Liczba wprowadzana po tym kla
wiszu oznacza wykładnik potęgi
[EE]
44
liczby 10
45
Obliczanie potęgi
[yχ]
λk
Γ9
11^1j IMOW
jako
w programie
Lznα
LiMUFJ Tylko
_ nic
nieinstrukcja
wykonywać
Instrukcja
warunkowa: czy za47
[2nd] [x ≥ t] wartość rejestru X jest większa
lub równa wartości rejestru T
Obliczenie
pierwiastka kwadrato[2nd]
[j/x]
48
wego
formatu stałoprze49
[2nd] [fix] Wprowadzenie
Cinkowego
Kasowanie wielkości omyłkowo
wprowadzonej na ekran (rejestr
51
[CE]
X)
Nawias otwierający
52
[(]
Nawias zamykający
53
Dl
Dzielenie całkowite
54
[÷]
Skasowanie programów znajdujących się w pamięci programowej
56
[2nd] [CP]
(00—99)
Naciśnięcie tego klawisza i po nim
adresu nn programu umożliwia
odgałęzienie dla realizacji pod
57
[2nd] [subr]
programu, przy jednoczesnym za
trzymaniu programu głównego
Powrót do programu głównego po
58
[2nd] [rtn]
wykonaniu podprogramu
Tylko jako‘instrukcja w progra
mie. Powoduje zatrzymanie pro
[2nd] [pause]
59
gramu na 0,5 s dla wyświetlenia
wyniku na ekranie
Operator
arytmetyczny — znak
64
•Μ
mnożenia
Wyświetlenie liczby ∏ na ekranie
69
[2nd] [Π]
Operator arytmetyczny — znak o74
[-]
dejmowania
Obliczenie wartości kąta w ra[2nd] [RAD]
79
dianach
Operator arytmetyczny — znak do
84
[+]
dawania
Kropka dziesiętna
92
[·]
Zmiana znaku
93
[+/-]
Operator arytmetyczny — wynik
94
[=]
działania arytmetycznego
[2nd] [prt] | Klawisze używane przy podłącze
97
[2nd] [pap]}
98
niu drukarki
[2nd] [list] I
99
Przygotowanie
kalkulatora
do
wczytania programu. Użyty na
końcu programu powoduje po
[LRN]
—
wrót do pozycji początkowej pro
gramu
Klawisz służący do przesunięcia
programu o jeden adres do przo
[SST]
—
du
Klawisz służący do przesunięcia
__
[bat]
programu o jeden adres do tyłu
Włączenie kalkulatora
ON
Ustawienie gradowej miary kąta
G
_
Ustawienie stopniowej miary kąta
D
Jak widać na zamieszczonym rysunku 3, kalkulator ma
podwójną klawiaturę, to znaczy prawie każdy klawisz peł
ni dwie różne funkcje. Przełączanie z jednej funkcji na
drugą należy poprzedzić każdorazowo wciśnięciem klawi
sza [2nd]. Dotyczy to klawiszy oznaczonych kolorem zło
tym i niebieskim. Pozostałe klawisze wciskamy od razu
(rys. 3). Większość klawiszy ma swój kod programowy.
Klawisze nie objęte kodem są oznaczone w wykazie.
Kalkulator jest zasilany z akumulatora kadmowo-niklowego ładowanego zasilaczem sieciowym przetwarzającym
napięcie 220 V na 6,2 V o częstotliwości 50 Hz; 10 godzin
ładowania wystarcza na 4 godziny pracy. Ładowanie aku-

40

Rys. 1. Kalkulator programowany SR-55

23
24
25

[sin]
[cos]
[tan]

26

[2nd] [f(n)]

Obliczanie funkcji trygonometrycz
nych
Para klawiszy poprzedzająca przej
ście do klawiszy niebieskich
(P-^R, R→P, Σ+, Σ—, Mean,
S. Dev.)
Obliczanie średniego odchylenia
kwadratowego
Obliczanie średniej
Zamiana współrzędnych bieguno
wych na prostokątne
Zamiana współrzędnych prostokąt
nych na biegunowe
Dodatnie sumowanie statyczne

26 [2nd] [f(n)] [S. Dev.]
00
26 [2nd] [f(n)] [Mean]
01
26
[2nd] [f(n)] [P→R]
02
26 [2nd] [f(n)] [R→P]
03
26
[2nd] [f(n)] [Σ +]
04
26
[2nd] [f(n)] [Σ—] Ujemne sumowanie statyczne
05
.
.
Zmniejszanie wielkości o adresie
27
[2nd] LdszJ
ɪɪɪɪ. Instrukcja bezwarunkowa
J
1
ri
∣
1
Obliczenie
wartości bezwzględnej
[2nd] [lxl]
Iiczby
28
29

30

32

33

34

35

37

38
39
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[2nd] [Int]

Odcięcie

części ułamkowej liczby

Wciśnięcie tego klawisza i po nim
liczby n, oznaczającej adres re
jestru pamięci (Ro, Rt, —, Rs)·
powoduje
podzielenie
liczby
[2nd] [PROD]
znajdującej się na ekranie przez
liczbę będącą w tym rejestrze
oraz wpisanie wyniku do tego
rejestru
Wymiana zawartości rejestrów X
[x⅜t]
i T stosu
Jeżeli po tym klawiszu naciśnięta
zostanie liczba od 0 do 9, to
zawartość rejestru X (wyświet
[STO]
lona na ekranie) zostanie zapisa
na w rejestrze pamięci o adresie
n (R0, Rp —, Rj)
Para klawiszy RCL i liczby n po
woduje przeniesienie na ekran
[RCL]
wartości rejestru pamięci o ad
resie n R0, Ri, -, Rs)
Naciśnięcie po tym klawiszu licz
by n powoduje dodanie liczby z
[SUM]
ekranu do wartości znajdującej
się w rejestrze pamięci o adre
sie n (Ro, Ri, -, Rs)
Instrukcja warunkowa zawierająca
pytanie, czy zawartość rejestru
[2nd] [X = t]
X równa jest zawartości rejestru
T. Użycie tej instrukcji — tylko
w programie
y
Kasowanie
zawartości rejestrów
[2nd] [CMs]
pamięci R0, Ri, —, Rs
Zamiana liczby wyświetlonej na
ekranie z zawartością pamięci
[2nd] [EXC]
o adresie R0, Ri, —, Rs

[2nd] [l'y]

mulatora jest możliwe podczas pracy kalkulatora. Przy
zakupie należy zwracać uwagę na wartość napięcia na
wejściu zasilacza, gdyż przywożone są do kraju również
zasilacze 120 V, nieprzydatne w Polsce. Wyświetlacz kal
kulatora jest wykonany z ciekłych kryształów, co zapew
nia długotrwałość.
Programowanie

Programowanie polega na takim uporządkowaniu instruk
cji kalkulatora, aby, wykorzystując określone Iunkcje kla
wiszy objętych programem, zrealizować określony wcześ
niej ciąg obliczeń, których kolejne wykonanie prowadzi do
wyniku końcowego. Kalkulator jest tak skonstruowany, że
mając 100 kroków pamięci rozkazowej, pozwala lokować
w nich poszczególne instrukcje (rozkazy) według założo
nego z góry programu. Prócz tego jest 10 rejestrów pa
mięci liczbowej. Zakedowany program może być wielo
krotnie powtarzany przy zmieniających się danych wyjś
ciowych. Skasowanie
wczytanego
programu następuje
przez wprowadzenie nowego programu lub wyłączenie kal
kulatora. Na każdym etapie formułowania programu czy
jego realizacji może być użyta instrukcja Run/Stop, która
zatrzymuje realizację programu lub uruchamia go. Umo
żliwia to wprowadzenie danych lub wykonanie obliczeń
pomocniczych. Podczas realizacji programu na ekranie jest
wyświetlany wynik obliczeń do momentu zatrzymania pro
gramu klawiszem jR/S],
Ułożenie najprostszego programu i jego realizację niech
zilustruje przykład. Obliczenie przyrostu ∆x następuje za
pomocą wzoru ∆x = d cos a. Zapis programu symbolami
oznaczającymi klawisze jest następujący:

Rys. 2. Kalkulator programowany SR-52 z drukarką C-IOO

| —<7. 000000000
Hlllili → srop∏<e

grady prze acznik

-OQ

.IU≡J Sfi
Wcznik

[2nd] [CP] [LRN] [cos] [x] [R/S] [=] [R/S] [RST] [LRN]

Rys. 3. Klawiatura kal
kulatora SR-56

Po włączeniu kalkulatora wprowadzamy program, co po
woduje zapisanie następujących instrukcji:
oznacza oczyszczenie wszystkich
[2nd] [CP] na ekranie 0 — rejestrów
pamięci operacyjnych
[LRN]
00 00 — gotowość do przyjęcia progra
>>
mu
0100 — obliczenie funkcji cos dla wpro
[cos]
ł>
wadzonego kąta
02 00 — rozkaz mnożenia
{x]
[R/S]
03 00 — zatrzymanie realizacji progra
mu w celu wprowadzenia d
04 00 — obliczenie wyniku
1=]
05 00 — zatrzymanie programu i wy
[R/S]
świetlenie wyniku na ekranie
(Δ X)
[RST]
06 00 — powrót do adresu 00
»»
[LRN]
0 — gotowość do przyjęcia konkret
»»
nych danych

Tablico 1

271

Tablica 2
matfmaπczne sformułowanie
PROBLEMU
2nd

PROSTOPADŁEJ

2. o.

ə

/

1
i

00

R/s

STD 1

R/s

RCL 4

-

RCL 2

-

RCL 1

=

oC

T> <⅛>= 1.

LRN

STO 0

ɪʌ) RCL 3

7
dL

CP

R/s

Ί

ʌ

EKRAN

KLAWISZE

WSPÓŁRZĘDNE

NA PROSTEJ

PR06RAMU

WPROWADZENIE

STO 3

r/s

STO 4

=

÷

RCLO

=

STO 5

RCL 0

=

STO 6

RCL1

RCLS

=
X

T

RCL 7

X

RCLS

-

RCL 8

X

R/S

RCL2

+

RCL 7
STO

X

RCL 5

+.

RCL 8

RST

LRN

RCL 6

DANE

sto 2

R/S

=
r/s
•3
Wprowaozenie danych i

WPROWADZIĆ

3

ZNACZENIE

00

0

realizacja prooramu

D

223.61

2

223.61

RST
R/S

X1

100.00

3

100.00

R/5

y∣

500.00

4

500.00

R/S

500.00

200.00

5

200.00

R/s

2θθ'θθ

y1

300 oo

6

300.00

R/s

300.00

1

150.15

7

150. 15

STO 7

150.15

1

V-

- 2.95

Hl

X1

1

hL
-2.95
v⅛~

D

1

+

ΰ2

6 COSoi

8

hL

sm<<

2. 95

8

Ś<

0

3

L

STO 8

-223.61

D

100.00

xI

81
*Î

y∑

9

R/S

164 51

×l

10

R/5

36438

⅛l

Xz

7

0

•

- domiar lewy -h UWA6I'. przy następnym domiarze powtórzyć kroki
X.
O

REJESTRY

przy nosiej linii ,powtórzyć kroki 1-10
przy b⅛dπ∣e wciśniętym klawiszu nocisπ□c

- darni tjrprqwy h

£C
K

7-10

CP
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Matemahczne

WPROWADZENIE PRoeRAMU

sformułowanie

PROBLEMU
2

H = Hst + i· + h - S
h ≡ΛkLsiπ2A

κ∙100

2nd

CP

LRN

CLR

R/s

STO 3

R/S

ST04

r/s

1

0

0

=

V-

STO 6

X

sin

×⅛t

RCL4

X

5

0

X

+

RCL1

+

RCL 2

-

RCL 5

=.

ł

R/S

2

X

×>zt

X

RCLE

2nd

f⅛

2

r/s

RST

0 = ki co S1A
S

ΓΤ

Ji__
T-

t y
T 1

vXf

>ane:

5

Jist
i⅛

L

I

6 *— przeł. 145.21

2nd

1.52

2

1.52

STO 2

pikiel^a 2

103?2l

00

=
=

RCL 3

2
x⅛t
2nd
cos

fix
χt

LRN

-

0

RST

CHs

145.21

STO 1

1.52
r/s

0

4

103.21

R/S

103.21

L»g -d

1.30

5

1.30

R/s

1.3

S

1.52

S

1.52

R/S

138.67

7

r/s

129.67

8

r/s

ß
L
S

97.3S5
1.50
1.40

ORl ∣r.7ΓNIΓ

OlizrcT TATUIMrTRYC7NVCH

4

97.55

R/S

5

LSO

r/s

6

1.40

r/s

H1
K

0
97.55

1.50

•

151.10

7

r/s

149.78

8

R/6

D

1

UWA&I
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STOS

ZNACZENIE

danych i REALIZACJA PRQ6RAKU

145.21

3

β

00

Wprowaozenie

•

pilcieła 1

EKRAN

KLAWISZE

Uprzy wprowadzaniu πostej>nei pikiety powtórzyć kroki 4-8
i) ∙
∙
nas⅛>r>ego stanowiska powtórzyć kroki 1-8
φ w przypadku pomyłkowo wciśniętego klawisza pocisnąć cp
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Tablica 4
MATEMATYCZNE SFORMUtOWANiE
PROBLEMU

WPROWADZENIE

PROGRAMU
EKRAN

KLAWISZE

ZNACZENIE

OBLICZENIE POWIERCHNI
WSPOtRZEDNYCH

STD D
SUM 5

RCL4

SUtI 5

STO 4

STO 7

LRN
WPROWADZENIE

WPROWADZIĆ

DANYCH I REALIZACJA PROGRAMU

—
__

RST

724. 58

r/s

R/S

3 87. 74

R/s

yι = 427. 09

3 8 7. 74
772. SG
4 27. 0 9

772.56
4 27. 09

7 33. 72

r/s

733.72

y3 =

479.90

479. 90

r/s

479.9

787. 79

R/s

y4 =

539.55

539.55
67 9.33

R/s

7 8 7. 79
5 3 9. 55

R/S

6 79.

449.03

r/s

449.

724. 58

r/s

7 24.

r/s

3 87.

724, S 8
3 87.74

772. 56

793. 72

787. 79

579. 33

y$=

443. 03

3 87.7 +
Kontrola:

r/s

RCLS
RCL 5

Wzor :
P

724, 58

2nd

85S7. 7155
CMs

przy pomyłkowo wcis∏ie⅛m klawiszu
nacjsnoc c>
... .........
.. ....... ·

xIfi
r5
.
—⅛i⅜LJiι
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Wykorzystanie wprowadzonego programu do obliczenia
Δ X dla określonych danych, na przykład α = 30° id =
= 5, jest następujące:
przełącznik → D = ustawienie kalkulatora w stopniowej
mierze kąta
wcisnąć klawisz [RST], na ekranie będzie 0 — przygoto
wanie do wprowadzenia danych
wprowadzić 30, na ekranie będzie 30 — a
wcisnąć [R/S], na ekranie będzie 0.8660254038 — cos 30°
wprowadzić 5, na ekranie będzie 5 — d
wcisnąć [R/S], na ekranie będzie 4.330127019 — Ax
a przy następnych obliczeniach znowu:
wcisnąć [RST]
wprowadzić kąt a
wcisnąć [R/S]
wprowadzić długość
wcisnąć [R/S], otrzymując Ax itd.
Następny program, usystematyzowany w tablicy 1, co
zawsze warto zrobić, jest już bardziej rozbudowany, wy
korzystuje więcej instrukcji, ale i efekt jest większy, bo
możemy obliczyć łącznie Ax oraz Ay z kontrolą. Zastoso
wano w nim instrukcję [2nd] [subr] do wykonania progra
mu, którego zapis jest na adresie nn, a po realizacji pod
programu instrukcję [2nd] [rtn] nakazującą powrót do pro
gramu głównego i jego dalszą realizację. Zależnie od po
trzeb, możemy stosować kilka takich odgałęzień od pro
gramu głównego, gdyż kalkulator ma cztery poziomy pod
programów (Subroutine A, B, C, D). Zaleca się ujmowa
nie podprogramów w nawiasy dla oddzielenia operacji od
programu głównego. W czasie realizacji programu, przed
wprowadzeniem wartości kąta, możemy dokonać zamiany
minut i sekund na dziesiętne części stopnia, zatrzymując
w tym celu realizację programu 3 krokiem [R∕S]. Z uwagi
na oszczędność miejsca, w przytoczonych programach nie
podano numerów kolejnych kroków programu oraz ich
kodów. Wystarczy jednak pamiętać, że klawisze należy
wciskać kolejno wierszami.
Następny .przykład (tabl. 2) i dalsze ilustrują użycie bar
dzo istotnej instrukcji bezwarunkowej, mianowicie instruk
cji skoku do adresu nn programu. Zapis realizujemy sym
bolem [GTO] nn. Instrukcja ta umożliwia zatrzymanie pro
gramu i ustawienie na żądanym adresie. W naszym pro
gramie po wykonaniu obliczenia współrzędnych instrukcja
[GTO] umożliwia skok do tego fragmentu programu, gdzie
należy^ wprowadzać dane dotyczące następnego domiaru,
bez obliczania cd początku funkcji sin α i cos a. W obrębie
tego programu można wyróżnić stałe wartości danych, do
których należą współrzędne x oraz y punktów 1 i 2 oraz
długość D jako odcinek łączący punkty 1 i 2. Natomiast
zmienne są rzędne i odcięte 1, h każdego punktu na domia
rze, które każdorazowo wprowadzamy do rejestrów pa
mięci stałej [STO] 7 i [STO] 8.
Do obliczeń tachimetrycznych potrzebne są 2 programy
do. obliczenia wysokości pikiety i zredukowanej długości
(w podziale gradowym i stopniowym) oraz 2 programy do
kontrolnego obliczenia wysokości pikiety (w podziale gra
dowym i stopniowym). Z braku miejsca zamieszczamy tyl
ko jeden z nich (tabl. 3). W codziennej praktyce geode
zyjnej obliczenia tachimetryczne występują masowo, ze
względu na najbardziej rozpowszechnioną metodę pomia
ru .rzeźby terenu, to jest tachimetrię. Wzory z dziedziny
tachimetrii znacznie utrudniają zastosowanie kalkulatora
nie programowanego, nawet mającego funkcje trygonomet
ryczne, toteż użycie kalkulatora programowanego znacznie
przyspiesza obliczenia, czyni je bardziej opłacalnymi i mniej
nużącymi.
Obliczanie powierzchni ze współrzędnych również jest
czynnością, z którą praktykujący geodeta ma do czynienia
na co dzień. Jest wiele metod obliczania powierzchni ze
współrzędnych. Każdy geodeta oblicza jedną z wybranych
metod, stosując kontrole bieżące i końcową dla zapew
nienia - poprawności wyniku. Wszystkie metody omówione
w literaturze wywodzą się ze wzorów trapezowych oraz
wzorów Gaussa i nadają się do obliczeń na arytmometrze.
Jednak wykorzystanie ich do obliczeń na kalkulatorze nie
programowanym jest uciążliwe i nie przyspiesza obliczeń. »
Użycie przytoczonego programu do obliczenia powierzchni
ze współrzędnych wymaga tylko skupienia uwagi na bez
błędnym wprowadzaniu współrzędnych kolejnych punktów
(tabl. 4). Kontrolę końcową zapewnia rejestr pamięci sta
łej R5, do którego są wprowadzane kolejne różnice przyros
tów współrzędnych Ay zaprogramowaną instrukcją [SUM] 5.
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Po zakończeniu wprowadzania współrzędnych [RCL] 5 wy
wołujemy zawartość rejestru, która powinna wynosić 0.
Omówione dotychczas instrukcje i użyte w przykładowych
programach mają charakter bezwarunkowy. W bardziej
skomplikowanych obliczeniach mamy do dyspozycji jeszcze
instrukcje warunkowe

[2nd] [x = t] nn
[2nd] [x ≥ t] nn
nakazujące porównanie wartości wyświetlonej na ekranie
(rejestr X) z liczbą zawartą w rejestrze T na adresie nn
programu. Jeśli warunek jest spełniony, następuje skok do
podanego adresu nn.
W programie obliczenia współrzędnych punktu przecięcia
się dwu prostych (tabl. 5) wykorzystano instrukcję warun
kową [2nd] [x = t], która w tym wypadku umożliwia spraw
dzenie czy wartość wyznacznika D = O. Jeśli tak, to na
ekranie jest wyświetlona liczba 505 (SOS) sygnalizująca nie
oznaczoność rozwiązania.
W przykładzie tym zastosowano również bardzo użytecz
ną instrukcję bezwarunkową 2nd dsz nn, której działanie
najprościej ilustruje program na obliczenie N!
N(N-I)...
00 STO
01 0
02 2nd CP
03 2nd x = t
04 1
05 2

3∙2∙ 1
06 RCL
07 0
08 x
09 2nd dsz
10 0
11 6

Nmax —^ 69 0!

12
13
14
15

1

1
=
R/S
RST

Jak widać, instrukcja ta umożliwia zmniejszenie o 1 war
tości umieszczonej pod adresem 06.
A oto kilka praktycznych uwag dotyczących programo
wania:
— układając program, należy przede wszystkim określić
dokładnie równania matematyczne opisujące rozwiązanie
oraz ustalić ich kolejność;
—· równania te należy sprawdzić, podstawiając dane licz
bowe;
— w miarę możności należy sporządzić schemat bloko
wy obrazujący graficznie etapy programu;
— następnie należy napisać program;
— program należy wytestować na przykładzie oblicze
niowym;
— przed wykorzystaniem programu należy sprawdzić go
na przykładzie dołączonym do programu i dopiero wów
czas wprowadzić własne dane obliczeniowe.
Racjonalne ułożenie programu wymaga dokładnego po
znania funkcji poszczególnych klawiszy, których wykaz
przytoczono wyżej. Ponieważ obsługa i programowanie nie
wymagają znajomości języka programowania, więc posłu
giwanie się kalkulatorem oraz układanie programów nie
wymaga dodatkowych umiejętności poza wiadomościami
z danej dziedziny wiedzy, niezbędnymi do sformułowania
programu. Oczywiste jest, że pracę należy rozpocząć od
układania programów najprostszych i stopniowo przecho
dzić do coraz bardziej skomplikowanych.
Zamieszczone w opracowaniu programy oraz objaśnienia
jedynie fragmentarycznie obrazują możliwości kalkulatora
programowego SR-56 Texas Instruments. Wyczerpujące
omówienie jego zastosowań, budowy i działania przekracza
znacznie objętość opracowania. Wiadomo, że możliwe jest
opracowanie bardziej skomplikowanych zagadnień geode
zyjnych, takich jak: wcięcie punktów, transformacje współ
rzędnych, obliczenia i wyrównania różnych sieci geodezyj
nych. Jednak należy pamiętać, że celowość opracowania za
leży od częstotliwości wykonywania typowych prac oblicze
niowych w instytucji.
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Jubileusz 40-lecia pracy naukowej, dydaktycznej i zawodowej

prof. Zygmunta Kowalczyka i prof. Jana Różyckiego
ną okazję. Obchodzimy jubileusz wieloletniej pracy dwu
W dniu 10 grudnia 1977 roku odbyło się uroczyste posie
wybitnych profesorów, dwu wybitnych organizatorów na
dzenie Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki
uki polskiej — pana profesora Zygmunta Kowalczyka
Warszawskiej, poświęcone jubileuszowym obchodom 40-lecia
i pana profesora Jana Różyckiego. Obecnością swoją na
pracy naukowej, dydaktycznej i zawodowej prof. zw. dra
tej sali dajemy wyraz naszemu szacunkowi i wdzięczności
hab. inż. Zygmunta Kowalczyka i prof. zw. mgra inż. Jana
za ich wybitne osiągnięcia i długoletnią owocną pracę dla
Różyckiego.
dobra szkolnictwa wyższego i nauki polskiej. Mówię tak
W sali Senatu Politechniki Warszawskiej dziekan Wydzia
łu, prof. Czeslaw Kamela, otworzył uroczyste posiedze dlatego, że jeden z profesorów pracował jako rektor Aka
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i jest mi tym przy
nie Rady i powitał licznie przybyłych gości, pracowników
jemniej, że działał również w naszym gronie. Oczywistą
i studentów Wydziału Geodezji i Kartografii, a w szczegól
jest rzeczą, że kontakty z panem profesorem Różyckim
ności: JM rektora PW — prof. Stanisława Pasynkiewi
były częstsze. Myślę, że mi wybaczy, jeśli powiem parę
cza, prorektorów, przedstawiciela Ministerstwa Nauki
słów o swoich z nim kontaktach. Miałem możność jako
Szkolnictwa Wyższego i Techniki, przedstawicieli placówek
jeszcze młody pracownik naukowy niejednokrotnie dzia
naukowych i zawodowych, cywilnych i wojskowych, przed
łać z panem profesorem Różyckim i muszę przyznać, że
stawicieli wydziałów PW, JM b. rektora PW — prof. Dio
zawsze zadziwiała mnie jego znajomość pracy i organizacji
nizego Smoleńskiego — członka rzeczywistego PAN,
szkoły wyższej oraz znajomość funkcjonowania całego szkol
członków Rady Wydziału Geodezji i Kartografii i przed
nictwa w Polsce. Był taki okres w życiu naszej uczelni,
stawicieli organizacji młodzieży akademickiej.
kiedy pan profesor Różycki kierował właściwie wszystkimi
Następnie dziekan prof. Cz. Kamela udzielił głosu refe
rentom, którzy omówili dorobek naukowy, dydaktyczny i zasadniczymi działami Politechniki, finansami, kadrami,
funduszem nagród ltd. Był to dobry okres działalności uczel
zawodowy dostojnych jubilatów.
ni, która miała tak wybitnych zastępców rektorów, że oni
Prof. Henryk Leśni o k — dyrektor Instytutu Geodezji
sami mogli się tymi sprawami tak głęboko nie zajmować.
Gospodarczej PW — omówił działalność prof. Zygmunta
Do tej pory jest właściwie sprawa nie rozstrzygnięta, są
Kowalczyka, członka korespondenta PAN, podkreślając je
dwa obozy, jedni twierdzą, że pan profesor Różycki przy
go trwały wkład w naukę w zakresie rozwoju metod geo
taczał paragrafy, cyfry i cytaty, znając je na pamięć, a inni
dezji górniczej, jego wkład organizacyjny jako rektora
twierdzili, że mówił tylko, że są takie paragrafy, cyfry
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz jego nie
i cytaty, nie wiedząc o tym, że one naprawdę istnieją.
przerwane związki z Wydziałem Geodezji i Kartografii PW
W każdym razie, czy to były te paragrafy, czy nie, można
w ciągu 40-letniej aktywnej działalności naukowej i zawo
było być absolutnie pewnym, że nie trzeba było sięgać do
dowej.
przepisów, a szło się do ówczesnego prorektora, pana pro
Doc. Janusz Wa piński, dyrektor Instytutu Fotogra
fesora Różyckiego, po decyzję, która zawsze była precy
metrii i Kartografii PW, przedstawił działalność organiza
zyjna i prawidłowa. Był to zatem okres bardzo sprawnego
cyjną i społeczną prof. Jana Różyckiego — długoletniego
funkcjonowania uczelni, w którym profesor Różycki spra
prorektora PW — nad wszechstronnym rozwojem Politech
wował władzę dla jej dobra i był to zarazem okres, który
niki Warszawskiej oraz nad utworzeniem Katedry Karto
do dziś wspominamy wszyscy z dużą wdzięcznością, mając
grafii na Wydziale Geodezji i Kartografii PW, jako pierw
w pamięci poniesiony przez niego trud organizacyjny. I je
szej tego typu placówki naukowo-dydaktycznej na wyższych
szcze chciałbym powiedzieć o innym przeżyciu osobistym.
uczelniach technicznych w Polsce. Katedra ta, powołana
Nie tak dawno pan profesor Różycki złożył mi wizytę i po
do życia w 1954 roku, następnie przekształcona w Zakład
wiedział, że chciałby zmniejszyć intensywność swego dzia
Kartografii Instytutu Fotogrametrii i Kartografii PW, była
łania, że chciałby przed czasem pójść na emeryturę. Muszę
do 1977 roku nieprzerwanie kierowana przez prof. Jana
przyznać, że byłem tym zaskoczony i chociaż rozumiałem
Różyckiego. O pełnym rozwoju tej placówki świadczą pod
motywy, to jednak namawiałem pana profesora, aby pozo
jęte i zrealizowane liczne prace naukowe i badawcze, na
stał na zajmowanych przez siebie stanowiskach i oparł się
leżycie przygotowana młoda kadra naukowa 1 duże grono
wychowanków ze specjalnością geodeta kartograf. Wnikliwą bardziej na. współpracownikach. Pan profesor Różycki po
wiedział wówczas, że nie potrafi tak postępować, gdyż peł
charakterystykę działalności prof. Jana Różyckiego przed
niąc pewne obowiązki, angażuje się w nie bez reszty. Mó
stawił następnie doc. Kazimierz Michalik — kierownik
Zakładu Kartografii IFiK PW, podkreślając jego trwały wiłem wówczas wyraźnie o złym jeszcze systemie, zmniej
szającym zarobki profesorów pc przejściu na emeryturę.
wkład w ogólny rozwój kartografii w Polsce oraz karto
Pan profesor Różycki stwierdził, że nigdy te sprawy nie
grafii matematycznej — działu szczególnie umiłowanego
były najważniejsze, a to co otrzyma będzie wystarczające
przez jubilata.
Z kolei młodzi pracownicy Wydziału Geodezji i Karto i że nie chce korzystać z pełnej pensji profesorskiej, jeśli
nie jest w stanie w pełni pracować. Muszę powiedzieć, że
grafii — dr Krystyna Czarnecka i mgr Czesław G a łka — przedstawili własny dorobek naukowy, osiągnięty jest to bardzo głęboko uczciwe stanowisko, świadczące o
podejściu pana profesora do obowiązków i do życia. Oso
dzięki inspiracji prof. Zygmunta Kowalczyka. Młodzi mówcy
biście byłem wzruszony postawą pana profesora i w póź
wyrazili wdzięczność jubilatowi, który dzięki opracowanym
niejszym już czasie wielokrotnie innym o tej postawie mó
koncepcjom na temat mechanizmów tąpnień gruntu, za
wiłem, jako o przykładzie głęboko charakteryzującym sa
chęcił ich do badań bardziej szczegółowych, sprawdzają
mą postać uczonego i sposób jego podejścia do obowiązków.
cych te koncepcje, przyczyniając się w ten sposób do utwo
Mając zatem takich uczonych i takich organizatorów
rzenia zespołu naukowo-badawczego w gronie młodych
życia naukowego w naszej uczelni, możemy być z niej dum
pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii PW.
ni i możemy patrzeć z nadzieją w perspektywę jej rozwoju.
W dalszej części uroczystości jubileuszowej JM rektor
Wielokrotnie miałem, okazję mówić, że najcenniejsze w
Prof. St. Pasynkiewicz wystąpił z przemówieniem
okolicznościowym o bardzo
osobistym zabarwieniu. Oto uczelni są jednostki; są to osoby, które nauczają, które
wychowują, które kierują uczelnią. My bardzo często mó
tekst przemówienia JM rektora PW:
wimy o zespole i mamy rację, gdyż Politechnika Warszaw
Szanowni Pafιstwo∖ Rola wyższych uczelni w społeczeń
ska obejmuje parę tysięcy osób i sukcesy uczelni to sukcesy
stwie jest powszechnie znana. Rola wybitnych uczonych
tych paru tysięcy osób, ale nie zapominajmy, że wśród
i organizatorów w życiu uczelni jest tak ważna, że o tej
sPrawie warto mówić zawsze. Dzisiaj mamy ku temu peł ∖,nich są osoby wybitne i dzięki nim możemy w sposób
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właściwy pracować wśród tych paru tysięcy osób. Nie ule
ga wątpliwości, że do tych wybitnych osób zaliczają się —
pan profesor Zygmunt Kowalczyk i pan profesor Jan Ró
życki. Niech mi zatem będzie wolno, Szanowni i Drodzy
Profesorowie, w imieniu Senatu, kierownictwa uczelni i w
swoim własnym szczerze i gorąco Wam podziękować za
dotychczasową pracę dla Politechniki Warszawskiej i życzyć
jeszcze dużo radości w dalszej działalności naukowej oraz
długich lat życia.
Z kolei głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki — naczelnik Roszczyk,
który odczytał okolicznościowe listy gratulacyjne, wysto
sowane przez kierownictwo Ministerstwa do dostojnych ju
bilatów.
Oto treść listu skierowanego do profesora Zygmunta
Kowalczyka: Szanowny Panie Profesorze! Z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej proszę przyjąć serdecz
ne gratulacje i życzenia twórczego kontynuowania prac,
które powiększą cenny plon dotychczasowej działalności
naukowej i pedagogicznej Pana Profesora. Działalność na
ukowo-badawcza Pana Profesora, zawsze nacechowana ory
ginalnością i inwencją twórczą, zasługuje na najwyższe
uznanie. Do jubileuszowych życzeń i gratulacji pozwolę
sobie dołączyć serdeczne podziękowanie za olbrzymi wkład
pracy we wszystkie dziedziny działania, sytuującej Pana
Profesora wśród cenionych inicjatorów i organizatorów ży
cia naukowego, najbardziej zasłużonych nauczycieli aka
demickich. Podpisał: podsekretarz stanu prof. Roman Ney.
A oto treść listu skierowanego do pana profesora Jana
Różyckiego: Szanowny Panie Profesorze! Niech mi wolno
będzie z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prze
kazać jak najserdeczniejsze gratulacje i życzenia zacho
wania sił i energii pozwalającej na dalszą kontynuację
prac, które powiększą dotychczasowy, bardzo cenny doro
bek Pana Profesora. Wysoko należy ocenić wieloletni wkład
pracy Pana Profesora w zakresie organizacji szkolnictwa
wyższego i działalności społecznej. Do jubileuszowych gra
tulacji dołączam wyrazy wysokiego uznania za wkład pra
cy we wszystkich dziedzinach działalności Pana Profesora,
zapewniającej Mu trwałe miejsce wśród grona wybitnych
i zasłużonych nauczycieli akademickich.
Podpisał: podsekretarz stanu prof. Roman Ney.
Kolejne listy gratulacyjne adresowane do jubilatów przez
prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Czesława
Przewoźnika,
podsekretarza stanu w Ministerstwie
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowi
ska odczytał dyrektor Stanisław Różanka. W listach
tych prezes GUGiK podkreślił szczególny wkład jubilatów
w rozwój geodezji polskiej we wszystkich płaszczyznach
ich działania. Serdecznie dziękując za dotychczasową pracę
i współpracę w organach doradczych prezes Urzędu złożył
obu profesorom serdeczne życzenia dalszych osiągnięć w pra
cy naukowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Następnie prof. Józef Wędzony wygłosił przemówie
nie w imieniu JM rektora AGH w Krakowie prof. Henry
ka Filcka, dziekana i pracowników Wydziału oraz grona
młodzieży. Profesor J. Wędzony, składając gratulacje jubi
latom, podkreślił, że mimo ich zaangażowania w sprawy
wielkie, sprawy nauki, szkolnictwa wyższego i organizacji
zawodu, nie zaniedbywali tak bardzo ważnego dla młodych
obowiązku troszczenia się o bardzo proste sprawy ludz
kie — osobiste, obdarzając nas zawsze dużą życzliwością.
Stali się przez to dla nas wzorem do naśladowania.
Z kolei dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii, doc.
Bogdan Ney, przemawiał w imieniu kierownictwa Instytutu,
pracowników i swoim własnym, składając gratulacje jubi
latom z okazji 40-lecia pracy, podsumowanej pięknym do
robkiem,
jaki osiągnęli dzięki talentom i zdolnościom
oraz dzięki ogromnej pracowitości i oddaniu sprawom
rozwoju nauki i techniki, a także sprawom społecznym.
Mówca podkreślił, że obaj dostojni jubilaci byli bardzo
aktywnymi członkami Rady Naukowej Instytutu przez bez
pośredni udział w pracach Rady, w jej sekcjach nauko
wych, przez formułowanie sądów krytycznych, wniosków
i opinii względem zamierzeń i osiągnięć instytutowych. W
pracy naukowej, może jak w rzadko której dziedzinie dzia
łalności, tego rodzaju aktywność jubilatów była niezmier
nie pożyteczna dla dobra Instytutu. Docent B. Ney podkreś
lił fakt, że profesor Różycki przez wiele kadencji był prze
wodniczącym Rady Naukowej IGiK i że, będąc surowym
cenzorem programów i wyników działalności Instytutu,
był także i pozostał naszym serdecznym przyjacielem.
W dalszym toku przewodu z kolejnymi gratulacjami wy
stępowali: płk Cezary Lipert z Zarządu Topograficznego
Sztabu Generalnego WP i zarazem prezes Stowarzyszenia
Geodetów Polskich, który w imieniu Wojskowej Służby
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Topograficznej podziękował jubilatom za wkład w rozwój
geod⅛zji i kartografii, w obronność kraju i za wychowa
nie licznego grona geodetów wojskowych, zaś jako
prezes SGP złożył, w imieniu Prezydium Zarządu Głów
nego SGP wyrazy najwyższego szacunku i uznania dla
postaw obu jubilatów, życząc w imieniu polskiej spo
łeczności geodezyjnej wszelkiej pomyślności; płk Stani
sław Pachuta, który, przemawiając w imieniu dzie
kana Wydziału Inżynierii Wojskowej WAT, słowami peł
nymi uznania wyraził podziękowanie za wkład jubilatów
w dzieło kształcenia geodetów wojskowych; prof. Włodzi
mierz Baran, który odczytał list gratulacyjny do jubila
tów od dziekana i Rady Wydziału Geodezji i Urządzeń
Rolnych w Olsztynie podpisany przez prof. Andrzeja Hopfera.
W imieniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Gór
nictwa wystąpił dr Kazimierz Głowacz. Składając gra
tulacje jubilatom, dr K. Głowacz zwrócił się do pana pro
fesora Kowalczyka z dowcipnym komentarzem i wręczył
mu insygnia górnicze w postaci kilofka, lampki i... kufla
od grona kolegów i byłych uczniów. Kilofek jest symbo
lem szybkości działania i myślenia pana profesora, za któ
rym zawsze trudno nadążyć, lampka jest symbolem krze
wienia śmiałej teorii profesora, dzięki której w rejonie
Niecki Bytomskiej udało się przeprowadzić eksploatację
węgla i rud cynkowo-ołowiowych (3 min ton) z filarów
oporowych i ochronnych; dzięki tej teorii sięgniemy teraz
do głębiej położonych pokładów węgla, poniżej 1000 m.
Kufel natomiast ma służyć dwom celom: aby dostojny
jubilat zapomniał o trudnościach, jakie miał ze swymi wy
chowankami, oraz aby mu przypominał o radościach, jakie
go później spotkały ze strony tych wychowanków.
W tym miejscu, łamiąc reguły przewodu, wzruszony ju
bilat, profesor Zygmunt Kowalczyk, wypowiedział kilka
bardzo osobistych i dowcipnych refleksji skierowanych do
braci górniczej, a związanych bezpośrednio z wręczonymi
insygniami.
Z kolejnymi gratulacjami dla obu jubilatów wystąpił
doc. Bronisław Skinderowicz. Następnie przekazał on
list od naczelnego dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa,
doc. Adama Szczurkowskiego, z gorącymi wyrazami
wdzięczności za wkład profesora Kowalczyka w badania
i organizację życia geodezyjnego w Instytucie. Ponadto
doc. B. Skinderowicz odczytał list podpisany przez grono
wychowanków profesora Kowalczyka i mierniczych gór
nictwa węglowego z wyrazami szacunku i wdzięczności za
przyczynienie się do rozwoju nauki górniczej, za przygoto
wanie do zawodu mierniczego, za pomoc i światłe rady, za
wszystko, co dostojny jubilat z niespożytą energią zdzia
łał na pożytek geodezji górniczej.
Wreszcie wystąpienie przedstawicieli młodzieży dopełniło
listę osób przemawiających. Wręczając kwiaty w imieniu
studentów Wydziału Geodezji i Kartografii, złożyli oni
dostojnym jubilatom życzenia długich lat życia oraz wyra
zy podziękiwania za poniesiony trud w nauczaniu i wy
chowaniu młodzieży.
W części kończącej przewód jubileuszowy dziekan Wy
działu, prof. Cz. Kamela. udzielił głosu profesorom.
Profesor Różycki powiedział pięknie o życzliwości i sza
cunku ludzi związanych wspólnym działaniem, o swoim
życiu spełniającym się pośród obowiązków i o uznaniu,
które podkreślano we wzruszających CharakterjrStykach je
go działalności, za które podziękował wszystkim licznie
przybyłym.
Profesor Kowalczyk z właściwym sobie dowcipem dzię
kował wszystkim za miłe słowa, a szczególnie młodym,
którzy swoim wystąpieniem na uroczystości sprawili mu
największą satysfakcję. Mówił o żywych związkach, jakie
go zawsze łączyły z Wydziałem Geodezji i Kartografii PW,
poczynając od egzaminu na mierniczego przysięgłego, zda
nego w 1938 roku przed przewodniczącym, prof. Antonim
Ponikowskim — byłym premierem i ministrem Oświaty,
Kultury i Sztuki RP. Mówił także o współpracy profeso
rów — Walerego Goetla i Edwarda Warchalowskiego — w
trudnym okresie popowstaniowym i o korzyściach wyni
kłych z niej dla obu wydziałów geodezyjnych na ÁGH
i PW. Kończąc, profesor Kowalczyk zwrócił się do dzieka
na i Rady Wydziału z projektem nadania obu jubilatom
tytułów „profesorów jubileuszowych” przez analogię do
tytułów profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego
i wobec formalnie odbytego przewodu z udziałem referen
tów i publiczną dyskusją.
Profesor Cz. Kamela przyjął projekt, zapewniając jubila
ta, że kwestia zostanie rozstrzygnięta na najbliższym po
siedzeniu Rady Wydziału w głosowaniu tajnym. Zamyka
jąc uroczystość, dziekan Wydziału podziękował wszystkim

licznie zgromadzonym za jej uświetnienie, za słowa ser
decznych wypowiedzi skierowanych do profesorów oraz za
świadczenie o ich bogatym dorobku życiowym.

Profesor zwyczajny dr hab. Zygmunt Kowalczyk ukończył
studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Kra
kowie w 1935 roku oraz studia geodezyjne w trybie eks
ternistycznym, uzyskując uprawnienia mierniczego górni
czego w 1936 roku i mierniczego przysięgłego w 1939 roku.
Pracę zawodową podjął już w czasie studiów, będąc w
latach 1933—1935 asystentem w Zakładzie Geodezji i Mier
nictwa Podziemnego Akademii Górniczej. Po uzyskaniu
dyplomu inżynierskiego rozpoczął pracę w przemyśle gór
niczym w kopalni „Saturn” w Sosnowcu, a następnie w ko
palni rud w Zawierciu. Równolegle pełnił funkcję nau
czyciela akademickiego w Szkole Górniczo-Hutniczej w So
snowcu. W okresie okupacji podzielał los inteligencji pols
kiej, przebywając w więzieniu w Piotrkowie Trybunal
skim. Po wyzwoleniu podjął pracę w Szkole Gorniczo-Hutniczo-Mierniczej w Krakowie jako wykładowca geo
dezji. Brał czynny udział we wprowadzaniu reformy rolnej
w powiecie miechowskim. Równolegle objął stanowisko
adiunkta w Akademii Górniczej w Krakowie, gdzie już
pozycji bibliograficznych, w tym 3-tomowy podręcznik
w 1945 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych,
akademicki z zakresu geodezji górniczej, pierwsze tego ro
a w 1946 roku — stopień doktora habilitowanego w zakre
dzaju dzieło w kraju. Ponad 20 prac naukowych opubliko
wał za granicą, w różnych krajach euΛpejskich i poza
sie geodezji i geodezji górniczej. W 1948 roku jubilat został
profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Geodezyjno-Miereuropejskich.
niczym, a w 1956 roku — profesorem zwyczajnym na
W 40-letniej pracy naukowo-dydaktycznej prof. Z. Ko
Wydziale Geodezji Górniczej w uczelni krakowskiej, która
walczyk wykształci! liczne zastępy inżynierów geodezji gór
w tym czasie przyjęła nazwę Akademii Górniczo-Hutniczej.
niczej oraz liczną kadrę naukową. Pod jego kierunkiem
Przez cały okres pracy w AGH jubilat prowadził wykłady
doktoryzowało się 19 osób oraz habilitowały się 4 osoby.
z geodezji i geodezji górniczej. W 1971 roku był powołany
Krakowska szkoła geodezji górniczej, stworzona przez pro
w skład ezłonków korespondentów Polskiej Akademii Na fesora zyskała duże uznanie zagraniczych ośrodków nau
uk. W 1972 roku profesor przeniósł się na Politechnikę War kowych, o czym świadczą liczne staże naukowe, jakie od
szawską, gdzie podjął wykłady z geodezji inżynieryjnobywali u profesora pracownicy tych ośrodków.
Przemyslowej na Wydziale Geodezji i Kartografii. Od 1973
Poza pracą naukową, dydaktyczną i zawodową prof. Z.
roku pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Geodezji Go
Kowalczyk działa niezwykle intensywnie w szeregu orga
spodarczej.
nizacjach naukowych. Jest przewodniczącym Komitetu Ge
Działalność naukowo-badawczą profesora Z. Kowalczyka
odezji PAN oraz przewodniczącym Komisji Górniczo-Geocechuje zarówno głęboka wiedza teoretyczna, jak i duże
dezyjnej Oddziału PAN w Krakowie. Jest członkiem wielu
doświadczenie wyniesione z praktyki, zarówno niezwykła
ciał kolegialnych o charakterze naukowym, a wśród nich
intuicja badawcza, jak i dążność do kompleksowego zaspo
— Komitetu Górnictwa PAN
kajania potrzeb rozwojowych nauki, praktyki i dydaktyki.
Aczkolwiek zakres zainteresowań prof. Z. Kowalczyka jest
— Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa;
bardzo rozległy, to jednak 3 dziedziny zajmują pozycje
— Zespołu Miernictwa Górniczego Państwowej Rady
dominujące. Są to: badania nad współczesnymi ruchami
Górnictwa;
skorupy ziemskiej, badania geodezji górniczej oraz bada
— Rady
Geodezyjno-Kartograficznej
przy
prezesie
nia nad zastosowaniem fotogrametrii do celów nietopograficznych, głównie w zagadnieniach geologiczno-złożowych. GUGiK;
— Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników
Problem współczesnych ruchów skorupy ziemskiej pro
Nauki.
fesor potraktował kompleksowo, rozważając ruchy spowo
dowane naturalnymi zjawiskami tektonicznymi w ich po
Aktywna działalność społeczna profesora dotyczy rów
wiązaniu z ruchami spowodowanymi działalnością górniczą.
nież pracy w organizacjach międzynarodowych. Profesor
Jednocześnie podał sposób wyodrębnienia czynnika wy
brał udział w ponad 20 międzynarodowych kongresach,
wołanego eksploatacją górniczą. Stworzył rw tym zakresie konferencjach lub sympozjach naukowych w krajach Eu
własną oryginalną teorię, w której ujął w analityczne zwią
ropy i Ameryki Północnej, na których referował wyniki
zki takie elementy, jak: grubość pokładu, głębokość eksploa
swoich badań naukowych. W 1969 roku przewodniczył Mię
tacji, współczynnik charakteryzujący proponowany system dzynarodowemu Kongresowi Geodetów Górniczych, który
eksploatacji, ciężar właściwy skał i inne. Jest to więc teoria
obradował w Pradze, z udziałem 26 krajów europejskich
przewidywanych deformacji ziemi, zależnie od planowanej
i poaaeuropejskich.
eksploatacji. Zatem podał metodę określania wielkości wpły
Profesor Z. Kowalczyk jest współtwórcą Wydziału Gewu eksploatacji górniczej na powierzchnię ziemi, co daje
możność stawiania prognoz o szkodliwych następstwach _ Ologiczno-Miemiczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra
działalności górniczej na powierzchnię ziemi i znajdujące kowie i głównym organizatorem Wydziału Geodezji Gór
niczej. Przez szereg lat kierował wielozakładową Katedrą
się tam obiekty oraz związane z tym różne korelacje.
Geodezji Górniczej. Pełnił również szereg odpowiedzialnych
W zakresie geodezji górniczej prof. Z. Kowalczyk stwo
funkcji w uczelni krakowskiej. Był prodziekanem i dzieka
rzył koncepcję modelu sieci geodezyjnej powierzchniowonem Wydziału Geologiczno-Mierniczego. W latach 1951 —
-podziemnej do rozwiązywania podstawowych zamierzeń
—1956 był rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Z jego
związanych z budową nowych i modernizacją starych za
inicjatywy zawarto pierwszą umowę wieloletnią o współ
kładów górniczych. Jako jeden z pierwszych w świecie za
pracy między AGH a Ministerstwem Przemysłu Ciężkiego,
proponował realizację tych koncepcji z wykorzystaniem naj
będącą fundamentem intensywnego rozwoju tej uczelni.
nowocześniejszej aparatury, między innymi dalmierzy elek
Z tego okresu datuje się umowa o współpracy naukowej
tromagnetycznych.
między AGH a Instytutem Górniczym w Leningradzie oraz
Dorobek naukowy prof. Z. Kowalczyka w zakresie foto
między AGH a Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.
grametrii nietopograficznej obejmuje zarówno metody do
W latach 1964—1966 prof. Z. Kowalczyk pełnił funkcję
kumentowania i interpretowania niektórych zjawisk geolo
prorektora AGH ds. nauki.
gicznych, jak i konstrukcji przyrządów fotogrametrycznych
ɑo wykonywania oraz przetwarzania zdjęć w celu inter
Profesor Zygmunt Kowalczyk był wielokrotnie odzna
pretacji ich treści górniczo-geologicznej.
czany, nagradzany i wyróżniany, a w tym: Orderem Sztan
•Profesor Z. Kowalczyk jest twórcą szkoły naukowej w
daru Pracy II klasy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Od
reprezentowanej dyscyplinie, to jest polskiej szkoły geode
rodzenia Polski, Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kra
zji górniczej. Jego działalność edytorska zapoczątkowała
ju” (Złoty, Srebrny, Brązowy), Złotą Odznaką „Za Zasługi
rozwój tej dyscypliny naukowej w Polsce i obejmuje 189
Racjonalizatora Górnictwa”.
277

Profesor zwyczajny Jan Różycki należy również do naj
wybitniejszych postaci w powojennej historii rozwoju ge
odezji i kartografii w Polsce. Studia geodezyjne na Poli
technice WarszaTjtekiej ukończył w 1934 roku. Kilka lat
przed wojną pracował w zawodzie geodezyjnym, począt
kowo na stanowisku mierniczego Powiatowej Komisji Kwa
lifikacyjnej w Pułtusku, a następnie inżyniera w Dziale
Pomiarowym Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Po
znaniu oraz w Dziale Pomiarów Wydziału Planowania
Miasta Stołecznego Warszawy.
We wrześniu 1939 roku profesor brał udział w obronie
Warszawy, a po kapitulacji przebywał w obozach jeniec
kich, między innymi w Woldenbergu. Okres blisko 5,5-letniej niewoli to równocześnie początek intensywnej pracy
naukowej profesora nad pogłębieniem wiadomości z za
kresu kartografii matematycznej, to udział w prowadze
niu z tego przedmiotu wykładów na Tajnym Kursie Topo
graficznym, to studia nad odwzorowaniem Gaussa-Kriigera,
prowadzone w celu zastosowania go w pracach geodezyjno-kartograficznych po odzyskaniu niepodległości.
Spełniły się oczekiwania, po wyzwoleniu obozu profesor
natychmiast włączył się w nurt działalności zawodowej,
naukowej i dydaktyczno-wychowawczej. Spełniając swój
obywatelski i patriotyczny obowiązek, niezwłocznie prze
kazał Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju wyniki do
ciekań naukowych z okresu pobytu w obozie, liczące 181
stron maszynopisu, zatytułowane Odwzorowanie Gaussa-Kriigera w zastosowaniu do wyników triangulacji niższych
i wyższych rzędów. Praca ta miała poważne znaczenie w
nowych pomiarach kraju. W niespełna miesiąc po wyzwo
leniu Warszawy jubilat rozpoczął pracę w Zarządzie Miej
skim m. st. Warszawy, a następnie w Głównym Urzędzie
Pomiarów Kraju, kolejno w charakterze naczelnika Wy
działu Rzutów Kartograficznych i z-cy dyrektora Biura
Kartograficznego, dyrektora Biura Techniki i Wykonaw
stwa oraz wiceprezesa Urzędu.
Równolegle z pełnieniem odpowiedzialnych obowiązków
służbowych profesor prowadził od 1945 roku zlecone wy
kłady i ćwiczenia z kartografii matematycznej na ówczes
nym Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej, któ
ra powołała go z dniem 1 XII 1952 roku na stanowisko sa
modzielnego pracownika nauki. W 1954 roku Centralna Ko
misja Kwalifikacyjna przyznała jubilatowi tytuł profesora
nadzwyczajnego, natomiast w 1967 roku — najwyższy ty
tuł naukowy profesora zwyczajnego.
Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej profesora Jana
Różyckiego trudno oddzielić od działalności zawodowej i
dydaktycznej. Już w latach 1945—1947 dał pierwsze pod
stawy naukowe i propozycje, przyjęte do realizacji, w za
kresie geodezyjnych i Jrartograficznych -odwzorowań we
wszelkich tego rodzaju pracach w Polsce. Następne lata
dały szereg pionierskich opracowań naukowych, tylko częś
ciowo publikowanych, które przyczyniły się do właściwego
rozwoju kartografii w praktyce. Na tle wszechstronnych
zainteresowań naukowych profesora z dziedziny geodezji
i kartografii można wyodrębnić 4 kierunki działalności na
ukowej. Są to:
— badania w zakresie zastosowań odwzorowania Gaussa-Kriigera w Polsce do opracowania map ogólnogeograficznych i tematycznych oraz matematycznych podstaw do
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międzynarodowych prac geodezyjnych i kartograficznych;
— badania w zakresie stworzenia metodycznych pod
ręczników z zakresu kartografii matematycznej;
— badania związane z organizacją unikalnej w skali
kraju specjalności kartograficznej na uczelni technicznej
i nad programami studiów dostosowanych do potrzeb go
spodarki narodowej w zakresie szkolenia specjalistycznego
geodetów kartografów;
— badania związane z wytyczeniem kierunków perspek
tywicznego rozwoju kartografii na tle nauk geodezyjnych
i potrzeb społeczno-gospodarczych kraju.
Działalność edytorska profesora Jana Różyckiego, obejmu
jąca kilkadziesiąt pozycji bibliograficznych, w tym 8 pozy
cji książkowych z zakresu kartografii matematycznej, wal
nie przyczyniła się do naukowego rozwoju kartografii w
Polsce w okresie powojennym. Jego prace do dzisiaj są po
wszechnie wykorzystywane w praktyce geodezyjnej i kar
tograficznej.
W działalności naukowo-dydaktycznej profesor Jan Ró
życki był zawsze ceniony przez studentów jako utalento
wany wykładowca. W powszechnej opinii uczelnianej wy
kłady profesora cechowała zwięzłość i jasność przedsta
wienia przedmiotu. Dociekania teoretyczne, zawsze popie
rane przykładami praktycznego zastosowania, umożliwiały
słuchaczom zrozumienie niełatwych problemów. Opracowana
przez profesora metoda wykładów może być wzorem dla
■nauczycieli akademickich. W działalności naukowo-dydak
tycznej przekazywał swoją wiedzę wszystkim pokoleniom
geodetów kartografów w powojennej historii rozwoju Po
litechniki Warszawskiej oraz przysposabiał do trudnego za
wodu kadrę naukowo-dydaktyczną i badawczą. Pod jego
kierunkiem doktoryzowały się 4 osoby, a 2 uzyskały ha
bilitację. Opracował około 20 opinii w sprawie nadania ty
tułu profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, w sprawie
powołania na stanowisko docenta oraz znaczną liczbę opinii
rozpraw doktorskich.
Prócz bardzo bogatej działalności naukowo-dydaktycz
nej jubilat odegrał decydującą rolę w zakresie rozwoju
i organizacji kartografii polskiej. Wielokierunkowa dzia
łalność profesora była na tym polu niezwykle intensywna,
nacechowana odpowiedzialnością i prawidłowością osiąga
nych wyników. Należy przypomnieć, że profesor był ini
cjatorem i głównym współzałożycielem kwartalnika nauko
wego Geodezja i Kartograiia oraz jego naczelnym redak
torem od założenia tego pisma, to jest od 26 lat. Kwartal
nik spełnił doniosłą rolę w rozwoju geodezji i kartografii
jako nauki, cieszy się poczytnością w kraju i za granicą,
ze względu na wysoki poziom publikowanych prac nauko
wych. Niespotykana punktualność ukazywania się pisma
świadczy o sprawności działania Komitetu Redakcyjnego
i naczelnego redaktora przez ponad ćwierć wieku.
Profesor Jan Różycki pełnił szereg odpowiedzialnych funk
cji o charakterze naukowym, a wśród nich:
— przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Geodezji
i Kartografii — przez 17 lat;
— wiceprzewodniczącego Rady Geodezyjno-Kartograficz
nej przy prezesie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;
— wiceprzewodniczącego Komitetu Geodezji PAN;
— przewodniczącego Wyższej Komisji Dyscyplinarnej przy
ministrze Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki — przez
kilka kadencji;
— wiceprzewodniczącego Komitetu ds. Kartografii Ogólnej
przy prezesie GUGiK — przez 15 lat.
Pełniąc wymienione funkcje przez kilka kolejnych kaden
cji, z właściwą sobie odpowiedzialnością i oddaniem, cieszył
się równocześnie ogromnym autorytetem, szacunkiem
i wdzięcznością najwyższych władz państwowych i nauko
wych.
25-letni okres pracy profesora w Politechnice Warszaw
skiej to sprawowanie najbardziej odpowiedzialnych funkcji
w systemie organizacyjnym uczelni. Pełnił między innymi
funkcje:
— prorektora Politechniki Warszawskiej przez 3 kadencje;
— dziekana i prodziekana Wydziału Geodezji i Karto
grafii;
— kierownika Katedry Kartografii;
— dyrektora Instytutu Fotogrametrii i Kartografii oraz
kierownika Zakładu Kartografii.
Okres ten to również czas wielkiego zaangażowania w
działalności społecznej i społeczno-politycznej., W tej dzie
dzinie profesor pełnił w różnym czasie szereg odpowie
dzialnych funkcji, wymagających ogromnego doświadczenia,
mądrości życiowej, kultury osobistej, taktu i pracowitości.

Uczelnia i Wydział zawsze mogły liczyć na pomoc profeso
ra w rozwiązywaniu różnych spraw wymagających doświad
czenia, wyobraźni i dalekowzroczności.
Następcom i młodszym współpracownikom profesor prze
kazał nieocenione wartości moralne i obywatelskie swojego
nieskazitelnego charakteru, niesłychanej prawości i czy
stości intencji.
Profesor zwyczajny Jan Różycki za swoją wybitną dzia
łalność we wszystkich wspomnianych dziedzinach otrzymał
szereg wyróżnień oraz odznaczeń państwowych, a w tym:
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Sztandar
Pracy II Klasy, tytuł honorowy „Zasłużony Nauczyciel
PRL”. Ponadto za zasługi dla Politechniki Warszawskiej
Senat uczelni w dniu 28IX 1977 r. podjął uchwałę, na
podstawie której prof. zw. Jan Różycki wpisany został do
Honorowej Księgi Zasłużonych dla Politechniki Warszaw
skiej. Wpis ten traktowany jest przez Senat Politechniki
Warszawskiej jako najwyższa godność po tytule doktora
honoris causa.
Z dniem 30 września 1977 roku profesor zw. Zygmunt
Kowalczyk i profesor zw. Jan Różycki przeszli na emerytu
rę, nie przeszli natomiast w stan spoczynku. Obaj profeso
rowie w dalszym ciągu sprawują szereg funkcji społecz
nych, zintensyfikowali także swoją działalność naukową.

Z ogromną satysfakcją można powiedzieć, że przyczynili
się do wykształcenia wszystkich powojennych roczników
studenckich. Wychowankowie ich uzyskali stopnie i tytuły
inżynierów i magistrów inżyniérów, a następnie dokto
rów, doktorów habilitowanych, docentów i profesorów z
zakresu geodezji i kartografii. Między innymi dzięki ich
twórczej pracy i poświęceniu nowo powstające uczelnie
i gospodarka narodowa uzyskały wysoko wykwalifikowaną
kadrę specjalistów w tej dziedzinie, a polska myśl tech
niczna przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i presti
żowe poza granicami kraju.
Szanowni jubilaci są dla nas wzorem umiejętności łącze
nia nauki i praktyki, umiłowania zawodu geodety i karto
grafa oraz dbałości o zachowanie ścisłej więzi tych nauk
z potrzebami społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.
Żywiąc wdzięczność za ich wspaniałe dokonania w pracy
naukowej, dydaktycznej i zawodowej w dziedzinie geode
zji i kartografii oraz za życzliwy stosunek do wychowan
ków, nacechowany wysoką kulturą osobistą, niech mi bę
dzie wolno w imieniu wszystkich, którzy pobierali u nich
nauki, z głębi serca podziękować i życzyć wielce szanow
nym jubilatom wszelkiej pomyślności w dalszej twórczej
pracy.

Z BYCIA OBCANIZACJI
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Inż. Ignacy Kaczmarek na tle rozwoju geodezji miejskiej Poznania
Ignacy Dawid Kaczmarek urodził
się 22 grudnia 1888 roku w podpo
znańskiej wsi Komorniki, jako naj
młodszy syn rolnika.
Po ukończeniu szkoły powszechnej
w 1902 roku podjął pracę jako prak
tykant na najniższych szczeblach
hierarchii zawodowej w przedsiębior
stwie mierniczo-melioracyjnym Pankalli i Krenza w Poznaniu. Była te
jedyna instytucja miernicza w posia
daniu Polaków i zatrudniająca Pola
ków. Zasięg działalności tego przed
siębiorstwa obejmował 3 zabory —
filie w Warszawie, Kaliszu, Toruniu,
Kościanie i Jarosławiu.
W latach 1912—1914 z ramienia fir
my wykonywał prace z zakresu triangulacji na terenie Warmii i Mazur.
Wykorzystał tu swoje kontakty z lud
nością miejscową, aby przypomnieć jej,
że należy do narodu polskiego i jed
nocześnie ostrzec przed postępującą
germanizacją. Z tego okresu spisał cie
kawe wspomnienia.
Lata pracy w przedsiębiorstwie wiążą się z okresem dokształcania. Wie
dzę teoretyczną zdobywał głównie
drogą samokształcenia, na kursach ko
respondencyjnych Technikum w StreIitz i na tajnych kursach szkolenio
wych. Praktycznie szkolił się pod kie
runkiem starszych kolegów w przed
siębiorstwie. Samokształcenie pozwo
liło Mu osiągnąć wiedzę kwalifikującą
do zajmowanych wysokich szczebli w
zawodzie.
W 1914 roku znalazł się na froncie
zachodnim, a w 1916 r. był kontuzjo
wany i jako inwalida, w stopniu sier
żanta, opuścił armię pruską.
W okresie powstania wielkopolskie
go współpracował z naczelną Radą Lu

dową przy organizacji polskiej służby
technicznej. Jako inwalida nie mógł
uczestniczyć w walce zbrojnej w linio
wych oddziałach powstańców wielko
polskich.
Od najmłodszych lat był wielkim
miłośnikiem śpiewu. Od 1906 roku był
członkiem
towarzystwa śpiewaczego
„Harmonia”, którego prezesem był od
1914 roku do końca życia.
W okresie zaborów towarzystwa
śpiewacze, jako jedne z niewielu or
ganizacji polskich, spełniały dwojakie

zadania, dbając o polską pieśń i pro
pagując polską mowę. W 1924 roku,
jako prezes Wielkopolskiego Związku
Śpiewaczego, przygotował zjazd wiel
kopolskich chórów, a następnie ogól
nopolski zjazd z udziałem 3000 śpie
waków. O znaczeniu działalności Igna
cego Kaczmarka w „Harmonii” świad
czy to, że po Jego śmierci chór roz
pad! się.
Ignacy Kaczmarek był jednym z
nielicznych delegatów społeczeństwa
poznańskiego na uroczystości odsłonię
cia pomnika Grunwaldu w 1910 roku
w Krakowie, narażając się na szykany
ze strony władz niemieckich.
Inną Jego pasją życiową, wynikają
cą z rozmiłowania w Poznaniu, z któ
rym związał swoją działalność zawo
dową i społeczną, było utworzenie w
1922 roku Tcwarzystwa Miłośników m.
Poznania, którego był współzałożycie
lem i prezesem od 1923 roku, a po II
wojnie światowej cd 1948 roku do
śmierci.
Od 1908 roku do czasu rozwiązania
w 1950 r. był czynnym członkiem Sto
warzyszenia
Techników Polskich, w
którym pełnił funkcję sekretarza, a
następnie
prezesa. Równolegle był
członkiem Zarządu Głównego Związku
Polskich Zrzeszeń Technicznych.
Z ramienia Stowarzyszenia Techni
ków Polskich Ignacy Kaczmarek był
delegatem do Komisji Senatu, opraco
wującej ustawę o mierniczych przy
sięgłych z 1925 roku. Był też współ
organizatorem Wszechpolskiego Zjazdu
Mierniczych .w 1929 roku.
♦

Historia rozwoju geodezji w Pozna
niu jest przedmiotem oddzielnego o
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pracowania Ignacego Kaczmarka, któ
ry w notatkach geodezyjnych Pozna
nia z lat 1598 do 1951 przedstawił jej
zarys na podstawie dokumentów ar
chiwalnych.
W XIX wieku rozbudowują się in
tensywnie dzielnice: Jeżyce, Wilda i
Łazarz, wobec czego Zarząd Katastru
wykonał nowe pomiary tych terenów
według wchodzących wówczas w ży
cie instrukcji katastralnych (nr VIII —
pomiar sytuacyjny i IX — osnowa).
Mapy powstałe w wyniku tych pomia
rów wykorzystano do założenia ka
tastru gruntowego. Na innych terenach
do założenia katastru gruntowego wy
korzystano mapy separacyjne powstałe
przy uwłaszczeniu chłopów w latach
1828—1849. Przyłączenie w 1900 roku
trzech gmin podmiejskich do Poznania
i rozebranie urządzeń fortecznych na
obrzeżu starego miasta przyczyniło się
do powołania Miejskiego Urzędu Po
miarów. Od tej daty działała samo
rządowa służba geodezyjna miasta.
Na obszarach byłego zaboru pruskie
go w pierwszym okresie po odzyska
niu niepodległości była trudna sytua
cja. kadrowa. Wysiłki germanizacyjne
władz zaborczych uniemożliwiły nau
kę języka polskiego w szkołach, zwła
szcza na terenach miasta. Spolszcze
nie administracji było zatem znacznie
utrudnione. W służbach technicznych,
a zwłaszcza w dziedzinie geodezji,
przez szereg lat po odzyskaniu niepod
ległości pracowali fachowcy nie
mieccy, a w urzędach katastral
nych posługiwano się często językiem
niemieckim.
Wszystkie
dokumenty
katastralne sprzed 1918 roku zawierały
opisy w języku niemieckim. Stan ten
utrzymał się jeszcze długo, zwłaszcza
w księgach katastralnych.
W takiej sytuacji Ignacy Kaczma
rek w 1919 r. podjął obowiązki kie
rownika Urzędu Katastralnego w o
znaniu, następnie przeszedł do Urzędu
Osadniczego na stanowisko referenta
mierniczego, a od 1921 roku był dy
rektorem Miejskiego Urzędu Pomiarów, mając za zadanie spolszczenie tej
instytucji. Otrzymał także nominację
na mierniczego rządowego, a następ
nie na mierniczego przysięgłego.
W chwili przejęcia Urzędu obszar
miasta liczył 3270 ha. Pełen energii
przystąpił do zorganizowania
miej
skiej służby geodezyjnej. Urząd dys
ponował mapami katastralnymi i ma
pami pewnych fragmentów miasta.
Miasto nie miało jednolitej osnowy
poziomej i wysokościowej, a przede
wszystkim brakowało personelu fa
chowego. Urząd Katastralny, jako in
stytucja
państwowa, znalazł się ze
swoimi materiałami poza kompetencją
Miejskiego Urzędu Pomiarów, wobec
czego do potrzeb miasta wykonano odrysy map i odpisy ksiąg katastralnych,
które później aktualizowano równole
gle z Urzędem Katastralnym. Pierw
szych pracowników zwerbowano z kur
sów zorganizowanych przez Urząd Osadniczy. Pierwsi mierniczowie, absol
wenci założonej w 1920 roku Państwo
wej Szkoły Mierniczej przy Państwo
wej Szkole Budowlanej w Poznaniu,
ukończyli ją dopiero w roku szkolnym
1923/24.
W tych warunkach, po roku 1921,
Ignacy Kaczmarek założył jednolitą '
sieć triangulacyjną, jako zagęszczenie
sieci państwowej, która zasięgiem obejmowała obszar administracyjny oraz
tereny podmiejskie. Po przyłączeniu ·
w 1925 roku dalszych 7 gmin podmiej
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skich sieć triangulacyjna wymagała
tylko częściowego uzupełnienia.
Po 1925 roku rozpoczęto wywiad do
założenia jednolitej sieci niwelacyjnej.
Pomiar sieci rozpoczęto w 1931 roku,
a ukończono po dwu latach.
Do 1938 roku Miejski Urząd Pomia
rów założył, pomierzył i obliczył sieć
poligonową całego obszaru miasta, któ
ry w tym okresie obejmował już 7692
ha. Równolegle prowadzono pomiary
szczegółów sytuacyjnych. Do wybuchu
II wojny światowej pracownicy MUP
wykonali pomiary i opracowali więk
szą część map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 : 1000. Nie pomierzono
tylko części zwartej zabudowy w śród
mieściu.
Należy zaznaczyć, że na terenach
pomierzonych wykonano rozgranicze
nie, a mapy obejmowały stan prawny
granic. Niezależnie od tego opracowa
no mapy techniczne w skali 1: 10 000
obszaru 19 000 ha, a także rozpoczęto
opracowanie mapy gospodarczej
w
skali 1: 5000.

♦

Z racji zajmowanego
stanowiska
Ignacy Kaczmarek był upoważniony
do kierowania polityką gruntową mia
sta i występował jako pełnomocnik
władz miejskich we wszelkich spra
wach gruntowych i rozgraniczeń grun
tów.
W okresie międzywojennym opubli
kował szereg opracowań z zakresu
geodezji miejskiej, dotyczących parce
lacji miejskiej i komasacji urbanistycz
nej, w miesięczniku Przemysł i Techni
ka, wydawanym przez Stowarzyszenie
Techników Polskich.
Miejźki Urząd Pomiarów prowadził
nazewnictwo ulic i administrował nu
meracją domów. Z inicjatywy I. Kacz
marka MUP usystematyzował nazwy
ulic, grupując w poszczególnych dziel
nicach patronów według charakteru
zasług lub nazwy pochodzące od miast
— według dzielnic kraju. Zgodnie z tą
zasadą ulice od nazwisk generałów, bo
haterów i wodzów powstań zgrupowa
no w Wildzie, poetów — na Jeżycach,
społeczników — na Łazarzu, nazwy
od miast Wielkopolski wschodniej —
na Osiedlu Warszawskim, co do dziś
bardzo ułatwia orientację.
W latach trzydziestych zapoczątko
wano inwentaryzację kanalizacji i wo
dociągów do założenia katastru tych
urządzeń.
Ignacy Kaczmarek wyjednał u władz
miejskich dodatek połowy dla mierni
czych w wysokości 6 zł za każdy dzień
pracy w terenie, a ponadto zaangażo
wał stałych pomiarowych. Poza tym
pracownicy mieli karty na bezpłatne
przejazdy miejskimi środkami komu
nikacyjnymi.
Mapy miejskie opracowane w pierw
szych latach po odzyskaniu niepod
ległości znalazły uznanie w środowi
sku geodezyjnym całego kraju, czego
dowodem jest to, że odrysy tych map,
znalazły się, jako wzory, w Politech
nice Lwowskiej i Warszawskiej. W ak
tach MUP znajdowało się pismo II
Katedry Miernictwa Politechniki Lwo
wskiej z 3 II 19^5 r. z podziękowaniem
za ...niezwykle cenny dar planów, szki
ców i materiałów z pomiaru miasta
Poznania.... Przeprowadzone prace po
miarowe w Poznaniu są rzeczywiście
wzorowe...
Opracowania pomiarowe i mapy
fragmentów Poznania były również

eksponowane na Powszechnej Wysta
wie Krajowej w Poznaniu w 1929 ro
ku oraz na wystawie w Rzymie.
Przed wybuchem II wojny świato
wej MUP zatrudniał 40 pracowników
(w dniu założenia 8) o pełnych kwa
lifikacjach w swoich specjalnościach,
a dzięki dobremu kierownictwu miał
niezłe wyposażenie techniczne w in
strumenty geodezyjne, koordynatograf,
zbiór map w skali 1:1000, niemal ca
łego miasta, w większości na planszach
aluminiowych, kataster kanalizacji i
częściowo
wodociągów, a
przede
wszystkim był dobrze zorganizowaną
komórką, docenianą przez władze miej
skie i mogącą zaspokoić wszystkie po
trzeby miasta. W takim stanie, nie ukrywając uznania, przejęły Urząd wła
dze okupacyjne, dodając niemieckiego
kierownika i zatrzymując 19 pracow
ników technicznych i wszystkich po
miarowych. Oprócz pracowników pol
skich zaczęto stopniowo zatrudniać
Niemców, głównie repatriantów z kra
jów bałtyckich. W Poznaniu, mieście
stołecznym kraju Warty, miał siedzibę
Oddział Urzędu Pomiarów Rzeszy
(Hauptvermessungsabteilung XVI), któ
rego szef był towarzyszem broni I.
Kaczmarka z okopów Verdun. Dzięki
tej znajomości władze miejskie zleciły
wykonanie zagęszczenia sieci triangu
lacyjnej włączonych na obrzeżu mia
sta 12 wsi. Pracę tę w większości wy
konano, a przerwało ją w sierpniu
1944 powołanie wszystkich pracowni
ków polskich do prac okopowych na
linii Warty.
W dniu 21 stycznia 1945 roku na
stąpiła ewakuacja wszystkich cywil
nych Niemców z Poznania, a miasto
ogłoszono twierdzą. Jeszcze tego dnia
Ignacy Kaczmarek udał się do siedzi
by MUP przy alei Marcinkowskiego,
by przy pomocy polskich portierów
zabezpieczyć i przenieść do piwnicy
cenne instrumenty, a najcenniejszy te
odolit ukrył w swoim mieszkaniu. Ob
liczenia
triangulacyjne i niwelacji
technicznej przechowali w swoich mie
szkaniach: I. Kaczmarek i A. Lukomski.
Następnego dnia gmach zajęło
wojsko i Polaków nie wpuszczano do
środka.
Niestety, nieomal wszystkie
wartościowe podkłady geodezyjne, gro
madzone przez wiele lat, podły ofiarą
wojny, a głównie pożaru siedziby MUP.
Jeszcze trwała okupacja, gdy w grud
niu 1944 roku Ignacy Kaczmarek przy
gotowywał plany organizacji miejskiej
służby technicznej. Gdy walczące woj
ska opuściły rejon alei Marcinkowskie
go i przygasły nieco pożary, Ignacy
Kaczmarek z najbliższymi współpra
cownikami przystąpił do ratowania ze
zgliszcz znikomych pozostałości doku
mentacji geodezyjnej.
9 lutego 1945 roku udało się Ignace
mu Kaczmarkowi dotrzeć do okupa
cyjnej siedziby Urządu Pomiarów przy
alei Marcinkowskiego. Dom był wy
palony, ale w piwnicy przechowały się
instrumenty geodezyjne. Dla bezpie
czeństwa przeniesiono je do Zarządu
Miasta. Pracownicy MUP sprzed 1939
roku, znajdujący się w Poznaniu, to
jest Fr. Kaminek, A. Lukomski i inni,
włączyli się natychmiast do prac re
windykacyjnych. W Miejskim Wydzia
le Pomiarów zabezpieczono sprzęt ge
odezyjny z innych instytucji i prywat
nych biur geodezyjnych. Główną tros
ką było odzyskanie ocalałych podkła
dów geodezyjnych. W gmachu przy
alei Marcinkowskiego znaleziono nie-
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wiele dokumentów geodezyjnych. Część
materiałów przechowywanych przez okupanta w Forcie Radziwiłła i w pod
ziemiach kościoła farnego zachowała
się w całości. Ocalały także, przecho
wywane w prywatnych mieszkaniach,
obliczenia triangulacyjne i niwelacyj
ne.
Wszystkie odzyskane materiały oraz
Cynkodruki map miejskich, które były
w posiadaniu Zarządu Wodociągów i
Kanalizacji oraz Gazowni, a także cynkodruki znajdujące się w podziemiach
Fary, posłużyły do wykonania matryc
tych map. Na podstawie obliczeń znaj
dujących się w wojewódzkiej składni
cy katastralnej można było odtworzyć
brakujące części operatu katastralnego.
Pojedyncze odnalezione zarysy pomia
rowe, negatywy, wtórniki szkiców poIowych posłużyły do wykonania szki
ców podstawowych znacznej części
miasta.
W dniu 10 lutego, gdy jeszcze bro
niła się Cytadela i część załóg nie
mieckich w mieście (kapitulacja na
stąpiła 23 II 1945) Ignacy Kaczmarek
otrzymał od wojewody poznańskiego
pełnomocnictwo i przepustki oraz no
minację na dyrektora Wydziału Tech
niczno-Budowlanego Zarządu Miej
skiego m. Poznania, potwierdzoną przez
prezydenta miasta. Wydział obejmo
wał 10 oddziałów: pomiarów, planowa
nia oraz rozbudowy miasta, budow
nictwa naziemnego, drogowego, mosto
wego, wodny i kanalizacji, nadzoru
budowlanego, ogrodów i lasów, skład
nic materiałów budowlanych i admi
nistracji budowlanej. Energiczne kie
rownictwo Wydziału, wielki zapał i
Poświęcenie pracowników, którzy w
Pierwszych miesiącach pracowali bez
wynagrodzenia, a .tylko za otrzymy
wane skromne racje żywnościowe,
sprawiły, że osiągnięcia były duże. W
tych pierwszych tygodniach zabezpie
czono miejski i prywatny poniemiec
ki sprzęt i dokumenty geodezyjne, a
w innych oddziałach technicznych —
składnice materiałów budowlanych.
Ponadto przywrócono do stanu uży
walności gmachy, teatry, szpitale, oCzyszczono szlaki komunikacyjne, od
budowano mosty na Warcie i Cybinie,
ekshumowano poległych i zmarłych,
Pogrzebanych tymczasowo na placach,
Podwórzach i w parkach, przywrócono
Polskie nazwy ulic i placów.
W tym okresie kierownik Wydziału
współdziałał przy tworzeniu wojewódz
kiej ɪ miejskiej służby technicznej w
Szczecinie i Wrocławiu, delegując swoɪeh pracowników.
Gdy Wydział Techniczno-Budowlany
wykonał najpoważniejsze zadania pier
wszych trudnych dni, gdy życie powoli
zaczynało się normować, gdy jedno
osobowa koordynacja nie była koniecz
na, nastąpiła
decentralizacja władz
technicznych miasta. W Iipcu 1946 ro
ku Ignacy Kaczmarek wrócił na swo
je dawne stanowisko naczelnika Wy
działu Pomiarów. Do Jego kompeten
cji należał kataster gruntowy, prowa
dzenie polityki gruntowej, podejmo
wanie decyzji w sprawach gruntowych
1 granicznych.

•
W okresie normalizacji życia i odbu
dowy miasta zaczęły gwałtownie ros
nąć potrzeby geodezyjne. Trzeba było
°bsłużyć jednostki planowania, które
Przygotowywały plany odbudowy. Po

trzebne były aktualne podkłady geode
zyjne. Olbrzymie znaczenie miało więc
rozpoczęte zawczasu wykonalnie ma
tryc map z odzyskanych cynkodruków
i oryginałów map, należało także wy
konać pomiary terenów nie mających
pokrycia mapowego i nowo włączo
nych do miasta. W wyniku podjętych
wysiłków już w 1945 roku można było
wydać drukiem mapy w skali 1 : 20 000,
1: 30 000 i 1 : 10 000 do potrzeb urba
nistycznych i budownictwa, a do po
trzeb ogólnych wznowiono druk kata
logów
pomiarów triangulacyjnych i
wysokościowych.
Mapy i przekroje kanalizacji znisz
czył okupant. W celu Przeorowadzenia
remontu tych urządzeń Oddział Po
miarów wykonał szczegółowe zdjęcia
sytuacyjno-wysokościowe.
Dzięki zanobiegliwości
naczelnika
Wydziału
Pomiarów i wkładowi pracowników
Iechnicznych i pomocniczych można
było wykonać podkłady geodezyjne do
potrzeb komunalnych.
Zasługi T. Kaczmarka dla geodezji
mieiskiei doceniła Państwowa Rada
Miernicza, powołując Go w 1947 roku
na członka.
Państwowa Komisia Weryfikacyino-Egzamiinacyina przy Politechnice WarSzawskiei nadała Mu w 1957 roku sto
pień inżyniera geodety.
Ignacy Kaczmarek bvł głównym or
ganizatorem i DrZewodniczarvm pierw
szego no wojnie Ziazdu Mierniczych
Województwa Poznańskiego, który od
był sie 1 i 2 września 1945 roku. Na
Zieżdzie tym, po strasznych dniach
woiny i okunacji. spotkali sie ci, którzy
przeżyli, żeby od nowa zorganizować
sie w Stowarzyszeniu Geodetów Pol
skich. Ziazd odbywał się w zniszczo
nym renesansowym ratuszu poznań
skim, a obrady toczyły się w sali kró
lewskiej w ocalałej części budynku.
Po 30 latach ofiarnej pracy dla Po
znania, w ciągu których od podstaw
zorganizował i rozwinął służbę geode
zyjna, po 36 latach pracy zawodowej
I. Kaczmarka — w pełni sił i inicja
tywy — władze miejskie przeniosły w
stan spoczynku.
Dla scharakteryzowania Iosu emery
ta z 1951 roku podaję. że emerytura
I. Kaczmarka wynosiła 300 złotych. Nie
wystarczało to na utrzymanie rodziny,
dlatego I. Kaczmarek zdecydował się
na podjęcie od 3IV1951 pracy w Po
znańskim Okręgowym Przedsiębior
stwie Kartograficznym, początkowo na
stanowisku kierownika Wydziału Ma-

py Gospodarczej, a następnie na in
nych stanowiskach kierowniczych. W
1958 roku, w wieku 70 lat, został prze
niesiony definitywnie na emeryturę z
PPF, do którego włączono dawniejsze
POPK. W liście pożegnalnym dyrek
tora PPF czytamy: Wkład pracy oby
watela w dzieło odbudowy kartografii
i fotogrametrii, a tym samym w dzieło
odbudowy Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej pozostanie na zawsze jako
wzór właściwie pojętych obowiązków
pracownika i obywatela.
W latach 1958—1964, nie mogąc się
obejść bez pracy zawodowej, podjął
pracę w niepełnym wymiarze godzin
w
Wojewódzkim
Przedsiębiorstwie
Geodezyjnym Gospodarki Komunalnej
w Poznaniu w charakterze starszego
inspektora kontroli. W tym okresie
udzielał się czynnie w Towarzystwie
Miłośników Poznania; w okresie po
wojennym, do 1973 roku, prowadził
bezinteresownie 106 wycieczek i pre
lekcji. miedzy innymi na SDotkaniach
czwartkowych SGP w Poznaniu.
Za zasługi dla gospodarki komunal
nej Poznania I. Kaczmarek nie otrzy
mał żadnego odznaczenia. Walczył za
wsze o dowody uznania dla podległych
oracowników choć był wymagający.
Narażał sie władzy miejskiej, wyjed
nując Przywileie d’a pracowników u
Drezvdenta miasta. Cvryla Rataiskieeo,
a także u nóźnieiszych nrezydentów.
Mimo przykrych doświadczeń. Ignacy
Kaczmarek pozostał Dostacia pozytyw
na. nadal pracował snołecznie i utrzy
mywał kontakty ze środowiskiem za
wodowym. Zawsze bvł prostolinijny i
prawy,
cechowała Go bezinteresow
ność i ofiarność, czego dowodem jest
Jego życie i praca. W poznańskim
środowisku,
nie tylko geodezyjnym,
starszego pokolenia jest postacią sza
nowaną. Na trwałą pamięć zasłużył
dziełem zapoczątkowanym dla geode
zji i potrzeb komunalnych w warun
kach na pewno trudniejszych niż dziś,
kiedy rola geodezji jest doceniana i
gdy działa jednolita centralna admini
stracja geodezyjna. Właśnie tacy lu
dzie, jak Ignacy Kaczmarek, dzięki
twórczej inicjatywie 1 uporowi, utoro
wali i przetarli po pioniersku drogi
dla geodezji miejskiej.
Zmarl nagle w dniu 30 XI 1975 roku
w wieku 87 lat.

Inż. Maksymilian Grześkowiak
Poznań

Koblety- kobietom
Komisja ds. Kobiet przy Zarzadzie
Oddziału SGP 1 Koło Zakładowe OPGK
w Łodzi zorganizowały w dniach 17 —
—20 lutego 1978 r. pokaz nowoczesnego
sprzętu, połączony ze zwiedzeniem Za
kładu Robót Kartograficzno-Reprodukcyjnych OPGK. Pokaz zorganizowano
dla kobiet geodetów ze wszystkich kół
SGP w zasięgu działania Zarzadu Od
działu. mając na uwadze kobiety za
trudnione w małvch terenowych jed
nostkach wykonawczych.
Niewielu użytkowników map wyko
nanych przez OPGK wie. że ten fi
nalny produkt geodezyjny wvkonuia
g’ównie kobiety. W Zakładzie Robót
Kartograficzno-ReDrodukcyinych
ko
biety zatrudnione w bezpośrednie! pro
dukcji stanowią 95β∕o ogółu pracowni-

ków (25β∕∙ w skali całego przedsiębior
stwa), dając produkcję wartości 28
*/»
ogólnych kosztów, z czego więcej niż
połowę stanowi czysta robocizna, nie
obciążona materiałami i transportem.
Taka feminizacja przysparza kierow
nictwu zakładu kłopotów związanych
z wvsoka absencją na skutek macie
rzyństwa i opieki nad dziećmi. Jednak
wrodzone cechy kobiet i sumienna pra
ca rekompensują czeste nieobecności,
a prace o wysokiej iakości technicznej
sa Wykonvwane w terminie. Sprawny,
funkcjonalny ciąg Drodukcyjnv uzys
kano dzięki przydzieleniu wybranych
etapów Drac poszczególnym pracow
niom. którvmi (z wyjątkiem jednej)
kieruia kobiety.
W czasie pokazu zwiedzającym udo281

stępniono pracownię ETO i fotogra
metryczną, zaprezentowano prace wy
konywane w pracowniach kartograficzno-kreślarskich i reprodukcyjnych oraz zademonstrowano obsługę dwu dal
mierzy elektrooptycznych.
Pracownia elektronicznej techniki ob
liczeniowej

Pracownia jest wyposażona w GEO-2, dalekopisy i kalkulatory, a wyko
nuje obliczenia osnów geodezyjnych,
przeniesienia współrzędnych, transfor
macje, wcięcia, siatki realizacyjne, do
miary, rzuty, -przecięcia prostych, po
wierzchnię, azymut polarny itp. oraz
sporządza szkice osnów, wykazy miar,
kompletuje operaty poligonizacji i ni
welacji.
Zwiedzającym zademonstrowano ob
sługę urządzeń i różne prace oblicze
niowe.
Pracownie kartograficzno-kreślarskie

Materiały przekazane z Zakładu Ro
bót Polowych po wykonaniu obliczeń
w pracowni ETO oraz przygotowaniu
wstępnych prac w pracowni reproduk
cyjnej otrzymuje jedna z pracowni k-k,
by, zgodnie z potrzebami zamawiają
cego, wykonać mapy o różnym prze
znaczeniu i w różnych skalach:
— mapę zasadniczą w skali 1: 500 i
1:1000 — metodą bezpośrednią;
— mapę zasadniczą w skali 1 :1000
i 1 : 5000 na podkładzie fotogrametrycz
nym;
— mapy sytuacyjno-wysokościowe w
skalach 1 : 250 i 1 :500 do celów pro
jektowych;
— mapy tras drogowych i kolejo
wych;
— opracowania geodezyjnej inwen
taryzacji urządzeń podziemnych
na
mapach wymienionych uprzednio;
— mapy i dokumenty do celów pra
wnych:
— odnowienie ewidencji
gruntów
i inne.
Pracownie maja już doświadczenia
w pracy na Coodimacie, a w 1978 ro
ku Drzystpnuia do automatycznego kar
towania maŋv numerycznej i nrzetwa’••’ania
danych
ewidencji gruntów,
r,vacownie stosuia nowoczesne techno
logie Drzvspieszaiace cykl produkcyj
ny oraz snrzet z importu, jak: kalku
latory funkcyjne i Droeramowane. koOndvnatoerafy nrecyzyine. pisaki i sza
blony kreślarskie wraz z odDOwiednimi tuszami, folie kreślarskie itp.
W toku opracowania jest kilka robót,
co Dozwala SDrawnie i ekonomicznie
organizować pracę w stosunkowo wąs
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kiej specjalizacji, zwiększać wydajność
i tempo oraz oddziaływać na poprawę
jakości przez samokontrolę.
W czasie pokazu wystawiono i omó
wiono technologię ośmiu prac z bie
żącej produkcji i jednej nagrodzonej —
IV nagroda w Ogólnopolskim Kon
kursie Jakości Robót Geodezyjnych za
pracę: Pomiary sytuacyjno-wysokościo
we z geodezyjną inwentaryzacją urzą
dzeń pod- i naziemnych oraz opraco
wanie odpowiednich map Wielkoskalowych. W 9-osobowym zespo1e nagro
dzonych prace kameralne pod kierun
kiem Anieli Zagórskiej wyko
nały: Krystyna Ostrowska, Czes
ława Kusiak, Urszula Włodar
czyk i Teresa Bartkiewicz.
Pracownia reprodukcyjna

Pracownia jest wyposażona w kame
rę i inne urządzenia reprodukcyjne,
wykonuje wstępne i końcowe prace
związane ze zleceniami Przedsiębior
stwa oraz prace na zamówienie z ze
wnątrz. Ostatnio w opracowaniu jest
między innymi mapa topograficzna
1 : 10 000 w układzie 1965. Zwiedzają
cym
zaprezentowano różne techniki
reprodukcji.
Pracownia fotogrametryczna

Pracownia ta jest znana ogółowi ge
odetów na naszym terenie. Mgr taż.
Jacek Tyrowicz omówił zasady i
metody opracowań fotogrametrycznych
oraz sprzęt fotogrametryczny i foto
graficzny.
Pracownia wykonuje opracowania do
potrzeb architektury, konserwacji bu
dynków oraz archeologii na terenie
Łodzi i okolic — dokumentacja archi
walna do celów projektowych. Spo-

rządzono szereg inwentaryzacji boga
tych w detale elewacji secesyjnych ka
mienic położonych przy ulicy Piotr
kowskiej i Alei Kościuszki, a do po
trzeb archeologii — mapy Sytuacyjno-wysokościowe kurhanów i wykopalisk
z zastosowaniem fotografii barwnej. Obecnie jest inwentaryzowane neogo
tyckie
mauzoleum Karola Szeiblera
(przedwojennego potentata przemysło
wego) na cmentarzu ewangelickim w
Łodzi. Rozpoczęto także opracowanie z
zakresu fotointerpretacji w celu zlo
kalizowania — na podstawie zdjęć lot
niczych — masowych grobów na tere
nie walk i bitew z różnych okresów
historycznych Polski.
*

Impreza cieszyła się żywym zainte
resowaniem i wysokd oceną zwiedza
jących, czego dowodem był udział po
nad 150 osób. Oprócz koleżanek z kół
terenowych województwa łódzkiego,
piotrkowskiego, sieradzkiego i skier
niewickiego z pokazu skorzystał aktyw
Zarządu Oddziału SGP oraz koleżanki
z OPGK w’ Łodzi i pracownicy Zakła
du Terenowego OPGK w Zduńskiej
Woli.
Klara Pdlrolczyk
Łódź
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Techniczno-ekonomiczne i organizacyjne problemy
dotyczące automatyzacji prac geodezyjno-kartograficznych
Konferencja w Budapeszcie, 5-7 kwietnia 1978 roku
W dniach 5—7 kwietnia 1978 r. od
była się w Budapeszcie konferencja
naukowo-techniczna
zorganizowana
przez Stowarzyszenie Geodetów i
Kartografów Węgierskich.
Udział w konferencji wzięli przed
stawiciele reprezentujący służby geo
dezyjne: Bułgarii, Czechosłowacji, Ju
gosławii, NRD, NRF, Polski, Rumunii,
Węgier. Delegacja polska reprezento
wała: GUGiK, SGP, resort komunika
cji i ART w Olsztynie.
Tematyka obrad obejmowała ogólne
problemy automatyzacji, automatyzację
prac pomiarowych, automatyzację prac
kartograficznych.
Obrady otworzył
przewodniczący
Stowarzyszenia Geodetów i Kartogra
fów Węgierskich — prof, dr L. H om o r o d i, witając uczestników przy
byłych na budapeszteńskie spotkanie.
Delegacja polska przekazała w imie
niu SGP i GUGiK pozdrowienia i ży
czenia owocnych obrad.
Organizatorzy przedstawili w swoich
wystąpieniach aktualny stan automaty
zacji, doświadczenia i wnioski oraz za
gadnienia
techniczno-ekonomiczne i
organizacyjne dotyczące automatyzacji
w geodezji i kartografii. Jednym z cie
kawszych referatów pierwszego dnia
obrad było opracowanie przedstawi
ciela węgierskiego GUGiK, poświęcone
celowości i konieczności inwestowania
automatyzacji. Referat zawierał szereg
wskaźników świadczących o pozytyw
nych wynikach ekonomicznych uzyska
nych dzięki zastosowaniu automatyza
cji w pracach geodezyjno-kartograficz
nych. Wystąpienia innych uczestników
konferencji potwierdziły słuszność kie
runku działania, przy czym tematyka
wystąpień obejmowała cały cykl prac
geodezyjnych, od motoryzacji począw
szy, przez zautomatyzowanie prac poIowych, a kończąc na całkowitej auto
matyzacji obliczeń i automatowym oPracowaniu map.
Z inicjatywy delegacji polskiej i
dzięki gościnności gospodarzy delegaci
Polski, Bułgarii i Jugosławii złożyli
wizytę w budapeszteńskich przedsię
biorstwach — kartograficznym i geo
dezyjnym. Biorący udział w wizycie
zaznajomili się z procesami produkcyj
nymi na tle zagadnień omawianych na
konferencji. Przedsiębiorstwo Karto
graficzne samodzielnie zawiera umo
wy eksportowo-importowe w zakre
sie prac kartograficznych. W wyniku
uzyskania uprawnień eksportowo-imDortowych przez Przedsiębiorstwo ra
dykalnie zwiększyła się liczba zawie
ranych transakcji. Obroty zwiększyły
sie dwudziestokrotnie w porównaniu
do okresu, kiedy transakcje prowadzo
no za pośrednictwem centrali handlu
zagranicznego (odpowiednika „Polser
vice”), zajmującej się różnymi dziedzi
nami handlu.
Wydawnictwa
kartograficzne
w
Przedsiębiorstwach mają wysoki po
ziom techniczno-graficzny, dotyczy to
zwłaszcza atlasów i map wykonywa
nych dla firm zachodnich lub w koo
peracji z nimi. Z uprawnień Przedsię
biorstwa
Kartograficznego korzysta
⅛kζe Przedsiębiorstwo Geodezyjne.
Wchodząc z pracami geodezyjnymi na
1Wnki zagraniczne.

Gospodarze
umożliwili delegatom
zaznajomienie się z automatyzacją prac
geodezyjno-kartograficznych i z posia
danym sprzętem oraz z kierunkami
rozwoju w tej dziedzinie. Ośrodek bu
dapeszteński dysponuje sprzętem do
pomiarów i opracowania zdjęć lotni
czych, takim jak dalmierze Wilda, Ker
na. AGA z automatyczną rejestracją
wyników na taśmach papierowych oraz
autografy, głównie Wild A8. Oblicze
nia, automatyczne kreślenie i digitali
zacja są wykonywane za pomocą na
stępującego sprzętu informatycznego:
— minikomputera PDP 11/40 pro
dukcji USA, o pojemności pamięci oPeracyjnej 24 K słów 16-bitowych w
konfiguracji dyski i taśmy magnetycz
ne;
— automatu kreślącego ARISTOMAT 8320 produkcji NRF;
— 2 digimetrów ARISTOGRID pro
dukcji NRF;
— elektronicznego koordynatografu
firmy OPTON w NRF.
Posiadany i będący w eksploatacji
software obejmuje:
— geodezję wyższą (triangulację i
astronomię);
— geodezję niższą (pomiary realiza
cyjne, ewidencję gruntów);
— kreślenie.
W toku są prace w zakresie kompu
terowych banków danych geodezyj
nych.
Delegacja
polska przedstawiła na
konferencji 2 referaty.
Pierwszy referat dotyczył spraw pro
dukcyjnych i organizacyjnych opraco
wania mapy zasadniczej. Omówiono
w nim wyniki techniczne i ekono
miczne uzyskiwane w OPGK we Wro
cławiu i w Kielcach na skutek zasto
sowania w pracach polowych — no
woczesnych dalmierzy elektronicznych,
a w pracach kameralnych — odpowied
nich komputerów do przetwarzania da
nych i automatu do kreślenia.
Drugi referat informował o informa
tycznym systemie MAPA 1305, prze
znaczonym do wykonywania obliczeń
w geodezji inżynierskiej.
Do ciekawszych opracowań przed
stawionych na konferencji należy za
liczyć referat wygłoszony- przez przed
stawiciela NRF pt. Automatyczna di
gitalizacja za pomocą RASTERSCANNER. W referacie przedstawiono moż
liwości wykorzystania posiadanych ma
teriałów kartograficznych do nowych
opracowań mapowych za pomocą digitalizacii automatycznej. Przedstawiona
technologia wykorzystuje dotychcza
sowe opracowania kartograficzne, mie
dzy innymi dotyczące map wysokoś
ciowych. hydrograficznych, komunika
cyjnych, map miast i innych, których
treść jest przedstawiona za pomocą
struktur liniowych. Automatyczna di
gitalizacja, wykonywana urządzeniem

RASTERSCANNER, umożliwia prze
tworzenie graficznej treści posiadanych
zasobów i wykorzystanie ich do no
wych opracowań w wymaganym zakre
sie. Opracowanie tą technologią 1 m
bieżącego linii na mapie kosztuje po
nad 2 dolary.
Drugi referat NRF dotyczył korzy
ści ekonomicznych i technicznych wy
nikających z zastosowania automatycz
nej generalizacji elementów liniowych,
zawartych na mapach podstawowych
(1:5000), podczas opracowania map
topograficznych.
Przedstawiciele Czechosłowacji in
formowali o zasadach
opracowania
map Wieloskalowych, dotyczących map
miast i mapy zasadniczej kraju
(T.H.M.), a także o metodach ich auto
matowego wykonywania i aktualiza
cji. O powszechnym stosowaniu w Cze
chosłowacji technologii automatowego
opracowania map świadczy wyposaże
nie w sprzęt. Czechosłowacka ąłużba
geodezyjna ma 5 automatów kreślą
cych, które służą do wykonywania map
Wielkoskalowych.
We wszystkich wystąpieniach pod
kreślano różne korzyści wynikające z
zastosowania nowoczesnych urządzeń
w pracach geodezyjno-kartograficznych,
wyrażone w haśle: szybciej, taniej bez
błędnie.
Automatyzacja prac geodezyjno-kar
tograficznych zmierza do wszechstron
nego wykorzystania digimetrów, kom
puterów i automatów kreślących. W
opracowaniu są informatyczne syste
my tworzenia komputerowych
ban
ków danych geodezyjnych, które umo
żliwiają generowanie specjalistycznych
zbiorów z różnych dziedzin życia go
spodarczego, zarówno w postaci licz
bowej, jak i kartograficznej.
W wyniku konferencji i przeprowa
dzonych rozmów, a także po zaznajo
mieniu się z organizacją i pracami
produkcyjnymi przedsiębiorstw należy:
— rozważyć możliwości zawierania
u nas transakcji eksportowo-importowych przez przedsiębiorstwa grupują
ce podstawowy potencjał produkcyjny;
— wyposażyć przedsiębiorstwa geo
dezyjno-kartograficzne w znacznie wyż
szym stopniu niż dotychczas w nowo
czesny sprzęt pomiarowy i środki tran
sportu oraz elektroniczny sprzęt do
rejestracji i przetwarzania
danych
(komputery, automaty kreślące, digimetry i inne);
— w wyższym stopniu niż dotych
czas stosować bodźce ekonomiczne, pre
ferujące stosowanie automatyzacji w
pracach geodezyjno-kartograficznych.
Należy nadmienić, że gospodarze za
pewnili warunki dobrych obrad oraz
koleżeńską atmosferę zacieśniającą wię
zy dalszej współpracy.
Mgr inż. Edward Dąbrowski
Mgr inż. Bonifacy Wiśniewski
Warszawa

Członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
jest obowiązkiem każdego geodety

283

iB∏w∏LiEcDrapr

POÎSKlËOQ TOWtRZYSTWAl FOTOGRAMETRYCZNEGO

CZESŁAW JANKOWSKI
Olsztyn

Budowa bloku Berotriangulacji przestrzennej z pojedynczych modeli
składających sią z trzech fotogramów
1. Wstęp

Analityczną przestrzenną^aerotriangulację, ze względu na
sposób jej budowania, możemy podzielić na krokową oraz
blokową [7], Druga grupa metod, w której są układane
i rozwiązywane równania związane ze wszystkimi punkta
mi bloku aerotriangulacji, wymaga stosowania dużych
i szybkich maszyn cyfrowych. Z tego względu krokowe
sposoby budowania sieci aerotriangulacji przestrzennej w
dalszym ciągu znajdują zastosowanie. Blok aerotriangulacji
jest w nich budowany z pojedynczych zdjęć lub modeli
metodą kolejnego, krokowego, dokładania fotogramów lub
stereogramów.
W literaturze spotykane są prace podkreślające ważność
wyboru ogniwa, z którego budowany jest blok, gdyż od
tego w dużym stopniu może zależeć dokładność aerotrian
gulacji. Prócz pojedynczego fotogramu czy tradycyjnego
Stereogramu za pojedyncze ogniwo przyjmuje się model
potrójny, poczwórny, a nawet składający się z pięciu foto
gramów [4, 6, 8].
Niżej przedstawiono metodę budowy bloku aerotriangu
lacji przestrzennej z pojedynczych ogniw (modeli) składa
jących się z trzech fotogramów. Wykorzystanie trzech fo
togramów jako pojedynczego modelu ɪ) (rys. 1) jest bardzo
praktyczne ze względu na jego rozmiary.

równania [5]. Zastosowanie trzech fotogramów jako poje
dynczego modelu daje następujące korzyści:
1) znaczne podwyższenie dokładności wzdłuż szeregu
dzięki wykorzystaniu przy łączeniu modeli — jednego ze
ścisłych warunków geometrycznych: długości, powierzchni
czy objętości; korzystając z oznaczeń rysunku 2, warunki
te można wyrazić następująco:
a) warunek równych objętości
pʃʃ —

V11- = F(X, y, Z, ω, φ, κ,ή — F(X',

Y'

Z', ω', φ', κ', i,)

= 0

b) warunek równych powierzchni
pΛBCD ~ pA,B'CD' = PAS2S3D ~ pAS,2S,iD ~ PS¡CD ~ ps,iCD, = ∙ ∙ ∙ =

= F(X, Y, Z, ω, φ, κ↑ i) - F(X', Y', Z', ω', φ', κ', t') =

0

2) połączenie^ trzech fotogramów w jeden system współ
rzędnych daje dodatkowe dane pozwalające na kontrolę
wszystkich pomiarów fotogrametrycznych z wyłączeniem
punktów znajdujących się w strefach A, B, C, E, F, G, H
bloku (rys. 3).
Kontrola pomiarów wyjściowych, tak zwana filtracja,
jest bardzo istotnym czynnikiem, szczególnie we wstępnym
etapie budowy sieci aerotriangulacyjnej, gdyż do dalszych

obliczeń nie powinny wchodzić pomiary nie mające wy
maganej dokładności. W wypadku budowy bloku z poje
dynczych fotogramów, stereogramów czy szeregów podwój
ne pokrycie wykorzystujemy w znacznie mniejszym stop
niu (rys. 4).

Rys. i

2. Budowa pojedynczych, swobodnych modeli

Budując sieć aerotriangulacji z szeregów czy podbloków,
stykamy się ze znaczną deformacją modelu oraz z koniecz
nością układania i rozwiązywania dużych układów równań
normalnych, zaś budowa sieoi z pojedynczych fotogramów
może prowadzić do obniżenia dokładności wyników wy-

>) Pojedynczym modelem nazwano w artykule model składający
się z trzech fotogramów.
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Warunkiem otrzymania wymienionych wyżej korzyści
jest uzyskanie większej (równej) dokładności wzajemnego
położenia punktów w modelu składającym się z trzech
fotogramów niż w dwu nakładających się Stereogramach.
Aby to zrealizować, pojedynczy model należy budować w
sposób zaproponowany przez Kolomionkina [4]. Na
Stereokomparatorze lub Stekometrze wykonujemy pomiary
współrzędnych i paralaks punktów na wszystkich stereogramach bloku. Następnie w bazowym układzie współrzęd

nych budujemy modele składające się z dwu fotogramów.
W tym etapie są eliminowane niektóre błędy systematycz
ne, jak na przykład błędy przyrządu, deformacja podkładu,
refrakcja, krzywizna Ziemi, a także jest wykonywana
pierwsza kontrola współrzędnych i paralaks znaczków iło
wych oraz punktów więżących.
Pojedyncze Stereogramy budujemy, wykorzystując waru
nek komplanarności

F (wɪ, ω2, φ2, κ1, κ2) = Y1Z1 — Z1 Y'1
gdzie:
o>ι, ω2, φ2,κ1,κ2, — elementy orientacji wzajemnej;
%ι> ɪi, Z1, X„ Y1, Z1 —współrzędne punktów w układach
Si, ¾1, ʃsɪ. ¾1 ; s;, xs', γs', zs'.

W ten sposób otrzymujemy dla wszystkich stereogramów
współrzędne fotogrametryczne punktów w układzie lokal
nym.
Następnie do pierwszego swobodnego Stereogramu dołą
czamy wiązkę promieni rzucających trzeciego fotogramu,

Za najprostszy, z uwagi na możność zastosowania EMC,
uważa się sposób polegający na budowie bloku z pojedyn
czych szeregów, które z kolei otrzymujemy z krokowego
dołączania pojedynczych modeli. Sposób ten jednak, mimo
ścisłych związków modeli wzdłuż szeregu, wymaga znacz
nej liczby fotopunktów.
Sarmatów [9] proponuje, aby pojedyncze modele skła
dać koncentrycznie od przybliżonego środka ciężkości blo
ku. Zastosowanie takiej drogi postępowania utrudniają
różne kształty bloku, co z kolei komplikuje zunifikowanie
programu opracowania sieci za pomocą elektronicznej ma
szyny cyfrowej.
Kolomionkin [4] proponuje dwustopniowy system
budowania bloku. Pierwszy etap to kolejne doorientowanie modeli drogą transformacji do wspólnego układu współ
rzędnych. Ogólnym systemem dla bloku jest układ współ
rzędnych pierwszego modelu. W celu zmniejszenia nachy
lenia szeregu można go wstępnie wypoziomować na pod
stawie znanych współrzędnych geodezyjnych pewnej liczby
fotopunktów.

Parametry
równania

transformacji określamy drogą Iinearyzacji
R = R0 +AR'

R =
Rys. 3

[f]

— wektor
Y', Z';

«0 =

R' =
“11

A=

A\ ∖
≡

Ifl

translacji

współrzędnych

X',

— wektor współrzędnych w układzie poje
dynczego modelu;

“11 “111

“11 “11 “11 I

— macierz transformacji współrzędnych,
będąca funkcją kątowych elementów
orientacji wzajemnej.
Równania takie są układane dla każdego punktu więżą
cego oraz dla środków rzutów pojedynczych modeli. W

w
Rys. 4

— wektor współrzędnych we wspólnym fo
togrametrycznym układzie;

“11 “11 “13 J

.1

W

\\\

£

uzyskując pojedynczy niezależny model składający się
z trzech fotogramów (rys. 5).
Orientację wiązki realizujemy, wykorzystując warunek
kolinearności i komplanarności, nakładany jednocześnie na
W1Szystkie punkty wiążące. Dzięki takiemu sposobowi po
stępowania zmniejsza się do sześciu liczba wyznaczanych
niewiadomych (elementy określające położenie trzeciego fo
togramu).
We wcześniej stosowanych sposobach [1, 6, 9], polegają
cych na budowaniu pojedynczych modeli jednocześnie
z trzech fotogramów, zachodziła potrzeba rozwiązywania
układów równań z co najmniej jedenastoma niewiadomy
mi. Mając elementy orientacji wzajemnej trzeciego foto
gramu, metodą wcięcia w przód określamy fotogrametrycz
nie współrzędne wszystkich jego punktów.
W ten sposób z trzech fotogramów zbudowaliśmy pierw
szy swobodny, niezależny model. Budowę drugiego, trze
ciego i dalszych modeli zaczynamy od dołączenia promieni
rzutujących kolejnego fotogramu do poprzedniego stereogramu (drugi model budujemy, dołączając do drugiego stereogramu czwarty fotogram; rysunek 6). Identycznie po
stępujemy we wszystkich szeregach bloku aerotriangulacji.
Jak widać, proponowany sposób budowania swobodnych
modeli ma wiele niewątpliwych zalet z punktu widzenia
Pełności matematycznego przedstawienia, prostego progra
mowania oraz dokładności.
3. Budowa bloku z pojedynczych modeli

Następnym etapem w procesie otrzymywania aerotrian
gulacji przestrzennej jest budowa sieci z pojedynczych mo
deli. Od tego, jak je będziemy łączyć w całość, w dużym
stopniu zależy dokładność bloku.

tym etapie jest realizowany kolejny proces filtracji błęd
nych punktów.
Drugi i ostatni już etap realizujemy w ten sposób, że
blok zbudowany w lokalnym fotogrametrycznym układzie
transformujemy na układ geodezyjny drogą iteracyjnego
wpasowania modeli w sieć fotopunktów. W celu eliminacji
odchyłek wysokościowych pozostałych transformacji rzędne
punktów są poddawane powtórnemu wyrównaniu.
W ten sposób przedstawiono w ogólnym zarysie jeden
ze sposobów budowania aerotriangulacji przestrzennej. Na
leży podkreślić, że jest on prosty, ekonomiczny, dokładny
i niezawodny. Jest kolejnym krokiem do otrzymywania
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Rys. 6

szybkich, tanich i dokładnych metod zakładania osnów
geodezyjnych.
Obecnie trwają [2, 3] i będą nadal prowadzone badania
mające na celu opracowanie metod zakładania sieci prze
strzennej. O tym, że problem ten jest bardzo poważny,
świadczy fakt, że na XIII Kongresie Międzynarodowego
Towarzystwa Fotogrametrycznego w Helsinkach znaczna
liczba prac dotyczyła sposobów zakładania analitycznej
aerotriangulacji przestrzennej. W pracach tych zasadniczą
uwagę zwraca się na następujące zagadnienia:
1) określenie jak największej liczby czynników wpływa
jących na dokładność aerotriangulacji przestrzennej, jak:
błędy nośnika informacji (fotogramu), wpływów atmosfery,
obiektywu, filtrów, urządzenia dociskającego fotogramu itp.;
2) opracowanie algorytmów pozwalających uwzględnić
zniekształcenia budowanego modelu, szeregu czy bloku,
z wprowadzeniem poprawek ze względu na ich deformację
(nachylenie, skręcenie, krzywiznę);
3) zastosowanie metod ścisłego wyrównania do rozwią
zywania dużych sieci aerotriangulacji z uwzględnieniem
realnej deformacji budowanego modelu.
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Warunki prenumeraty Przeglądu Geodezyjnego
Prenumeratę krajową przyjmują oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch” i urzędy
pocztowe oraz doręczyciele.
i
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje, organizacje i różnego rodzaju
zakłady pracy zamawiają prenumeratę w miejscowych oddziałach RSW ,,Prasa-Książka-Ruch”, a w miejscowościach nie mających oddziałów — w urzędach
pocztowych.
Czytelnicy indywidualni opłacają prenumeratę tylko w urzędach pocztowych
i u'doręczycieli.
Przedpłaty są przyjmowane w terminach:
■ do 25 listopada — na rok następny, na I kwartał i I półrocze
■ do 10 marca — na II kwartał
■ do 10 czerwca — na III kwartał i II półrocze
■ do 10 września — na IV kwartał
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch”, Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 War
szawa, konto PKO nr 1531-71, w terminach prenumeraty krajowej.
Prenumerata ze zleceniem wysyłk> za granicę jest droższa od krajowej o 50%
dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów
pracy.
Ceny prenumeraty krajowej naszego czasopisma:
— kwartalna — 75,— zł
— półroczna — 150,— zł
— roczna
— 300,— zł
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Centralny bank danych geodezyjnych
Oddanie w maju bieżącego roku do praktycznego wyko
rzystania systemu CENTRALNY BANK DANYCH GEO
DEZYJNYCH, opracowanego w zakresie poziomych osnów
podstawowych, stało się bezpośrednią przyczyną napisania
niniejszego artykułu, którego celem jest zaznajomienie czy
telników z wykonanymi dotychczas pracami.
System został zaprojektowany i oprogramowany w Cen
trum Informatycznym Geodezji i Kartografii na zamówie
nie Państwowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartogra
ficznego. Prace wykonywały dwie osoby przez okres 30
miesięcy.
Na wstępie zdefiniujemy wprowadzone pojęcia:
BANK DANYCH GEODEZYJNYCH (BDG) — zbiór da
nych o osnowach geodezyjnych przechowywany w pamię
ciach masowych (dyski, taśmy) oraz oprogramowanie umo
żliwiające wykorzystanie zbioru w celu numerycznego
przetwarzania, aktualizacji i sporządzania dokumentów wy
nikowych;
CENTRALNY BANK DANYCH GEODEZYJNYCH (CBG) —
BDG, którego zbiór dotyczy osnów podstawowych;
REGIONALNY BANK DANYCH GEODEZYJNYCH (RBG)
— BDG, którego zbiór dotyczy osnów znajdujących się w
rejonie działania określonego OPGK.
Wszystkie RBG oraz CBG stanowią sieć BDG. Wzajem
ne ich powiązanie przedstawiono na rysunku.
Z kierunku strzałek, które określają przepływ informa
cji, wynika jedna z podstawowych funkcji CBG. Polega

ona na zasilaniu poszczególnych RBG danymi o aktualnym
stanie osnów podstawowych.
CBG posiada pewne dodatkowe możliwości, jak np. roz
szerzenie granic stref układu współrzędnych lub tworzenie
układów lokalnych.
W zależności od zbiorów BDG możemy wyróżnić BDG
osnów poziomych lub wysokościowych. Przy projektowaniu

CBG przyjęto, że w pierwszej kolejności system będzie
wyposażony w zbiór punktów osnów podstawowych. Taka
kolejność uzasadniona była względami ekonomicznymi. Do
piero w dalszej kolejności miały powstać zbiory o cha
rakterze archiwalnym.
Celem lepszego uwypuklenia przyczyn towarzyszących
koncepcji budowy systemu CBG, który jest przedmiotem
niniejszego artykułu, zwróćmy uwagę, że powstanie Cen
trum Informatycznego Geodezji i Kartografii oraz insta
lacja maszyny wyposażonej w pojemne pamięci dyskowe,
pozwoliły rozwiązywać zagadnienia z zakresu gromadze
nia i zarządzania zbiorami o dużej ilości informacji. Niejest
rzeczą przypadku, że nowe możliwości techniczne skiero
wały uwagę na zbiory zawierające współrzędne punktów.
One bowiem były przysłowiowym „wąskim gardłem” w ob
liczeniach. Konieczność ciągłego przenoszenia współrzęd
nych na taśmy papierowe, w kilkunastoletnim okresie ko
rzystania z nowoczesnego sprzętu, trwale zapisała się nega
tywnie w pamięci informatyków. Automatyzacja w tym
zakresie była przedsięwzięciem zarówno pracochłonnym jak
i kosztownym, należało więc poprzedzić je wnikliwą ana
lizą. Wyniki analizy przesądziły sprawę. Badając istnie
jący system gromadzenia, przechowywania, aktualizacji i
udzielania informacji o punktach poziomej osnowy podsta
wowej stwierdzono, że nadaje się on do przekształcenia
w system informatyczny, ponieważ:
— dokumenty wyjściowe (katalogi) mogą pozostać w do
tychczasowej postaci;
— funkcje są wyraźnie sprecyzowane;
— istnieją zbiory taśm papierowych zawierające zako
dowaną treść informacyjną;
— szkice przeglądowe można po małych modyfikacjach
wykonywać automatycznie na automacie CORÁGRAPH;
— podział zbioru na strefy ułatwia organizację zbioru
maszynowego.
W skład pełnej dokumentacji starego systemu wchodziły
kartoteki zawierające dane archiwalne (obserwacje) oraz
opisy topograficzne. Pragnąc oddać nowy system do eks
ploatacji w możliwie najkrótszym czasie należało zrezy
gnować, w danym momencie, z umieszczenia obserwacji
w nowym systemie, tym bardziej, że w świetle rozpozna
nych funkcji nie posiadały one wpływu na wartość eks
ploatacyjną systemu.
Zrezygnowano z włączania opisów topograficznych do
systemu informatycznego ze względu na brak specjali
stycznego sprzętu.
W oparciu o ustalenia uzyskane z analizy starego syste
mu powstał opisywany w tym artykule system informatycz
ny pod nazwą CENTRALNY BANK DANYCH GEODE
ZYJNYCH, zrealizowany w zakresie poziomych osnów pod
stawowych. System zawiera zbiór podstawowy, którego
treścią są pełne informacje o punktach poziomej podsta
wowej osnowy geodezyjnej.
Zbiór dzieli się na pięć podzbiorów, z których każdy
znajduje się na osobnym dysku. W poszczególnych pod
zbiorach informacje gromadzone są w ramach arkuszy
1:100 000. Dojście do dowolnego arkusza odbywa się po
przez skorowidz adresów. Według identyfikatora arkusza
XO, YO system wyszukuje w skorowidzu odpowiedni adres
dyskowy i wprowadza do pamięci operacyjnej ciąg infor
287

macji. Poszukiwanie informacji w ramach godła jest sek
wencyjne. Przy projektowaniu systemu przyjęto zasadę mi
nimalizacji pamięci przeznaczonej na zbiory dyskowe. Bu
dowa zbioru oparta jest na rekordach zmiennej długości
zaopatrzonych w identyfikatory i liczniki. Identyfikatory
pozwalają rozróżnić rekordy dotyczące punktu głównego,
punktu przeniesienia, punktu kierunkowego, ekscentru itd.
W ramach poszczególnych rekordów rozróżnia się pola
informacyjne określające: numer punktu, współrzędną, wy
sokość, klasę, teksty. Oszczędność miejsca została posunię
ta tak daleko, że w pojedynczej komórce może się mieścić
nawet pięć różnych informacji o charakterze organizacyj
nym.
Oprogramowanie systemu pozwala na: wykonywanie wy
druków, aktualizację zbioru, połączenie z programem wy
równania,
czynności organizacyjne. Nie wspominamy o
programie zakładania zbioru systemu, ponieważ na dys
kach znajdują się pełne informacje o punktach osnów pod
stawowych całego kraju. Należy zaznaczyć, że wszystkie
' informacje mieszczą się na jednym krążku taśmy magne
tycznej. Daje to pogląd na oszczędność przestrzeni w po
równaniu ze starym systemem.
W oprogramowaniu uwzględniono kontrolę danych nu^
merycznych. Dotyczy ona sprawdzenia wartości kątów kie
runkowych i współrzędnych podczas zakładania zbioru.
System pozwala na przeliczenie współrzędnych między do
wolnymi układami geodezyjnymi, pod warunkiem, że użyt
kownik odpowiednią instrukcją zadeklaruje parametry uStalonej funkcji. Przy tych samych parametrach można
dokonywać przeliczeń w obu kierunkach.
Wydruki katalogów można otrzymywać wskazując okre
ślone godło skali 1: 25 000, 1:100 000 lub cały zbiór.
Proces aktualizacji zbioru polega na realizacji ciągu
instrukcji, które są wprowadzane z czytnika taśmy papie
rowej lub z klawiatury monitora.
Instrukcje dzielą się na:
— organizacyjne przeznaczone do wyszukiwania odpo
wiedniego rekordu, zmiany urządzenia wejścia, wydruku
treści informacyjnej rekordu, wyprowadzenia komunika
tów o sytuacjach specjalnych lub komentarzy;
— aktualizacyjne, zmieniające treść informacyjną zbioru.
Możliwość dynamicznego przyłączenia jednego z dwóch
urządzeń wejścia pozwala na sprawny przebieg aktualiza
cji. Czytnik taśmy papierowej jest głównym urządzeniem
do wprowadzenia instrukcji, natomiast klawiatura monito
ra spełnia rolę pomocniczą i jest wykorzystywana dla
przekazywania decyzji operatora.
Przygotowanie ciągu instrukcji i ich przenoszenie od
bywa się poza ośrodkiem przetwarzania. Specjalne in
strukcje, zwłaszcza instrukcja komentarza, umożliwia wy
prowadzenie na monitor dowolnych tekstów. Treść^ ich
informuje operatora o czynnościach, które powinien wyko
nać w danym momencie przetwarzania.
Podczas aktualizacji zbioru mogą wystąpić dwie przy
czyny powodujące konieczność interwencji operatora. Są
to·
— wystąpienie instrukcji komentarza;
— rozpoznanie przez system błędnej instrukcji.
W obu przypadkach następuje wyprowadzenie na moni
tor informacji i przyłączenie monitora jako urządzenia
wejścia.
f
Jeżeli sytuacja wystąpiła w wyniku instrukcji komen
tarza, operator postępuje zgodnie z treścią wyprowadzo
nych informacjt W przypadku pojawienia się błędnej in

strukcji, której treść została powtórzona na monitorze,
dalszy przebieg aktualizacji zależny jest od decyzji ope
ratora. Operator w zależności od wyniku analizy błędnej
instrukcji może:
—· powtórzyć instrukcję w poprawnej postaci;
— wprowadzić dodatkowe instrukcje;
—· pominąć błędną instrukcję.
Końcowa instrukcja powinna przyłączyć czytnik taśmy
papierowej, w wyniku czego zostaje uruchomiony dalszy
ciąg automatycznej aktualizacji zbioru.
Program aktualizacji zbioru zawiera kilkadziesiąt in
strukcji, które umożliwiają kasowanie wskazanych rekor
dów, wstawienie nowych, zmianę dowolnej treści informa
cyjnej, w tym nawet pojedynczego znaku w tekście, uzu
pełnienie nowymi informacjami.
Przy wprowadzaniu do zbioru punktów nowych sieci
można podawać robocze numery punktów i zasygnalizować
ten fakt, a system nada punktom numery zgodnie z obo
wiązującymi w tym zakresie zasadami. Punkty zostają
umieszczone we właściwych miejscach zbioru, określonych
współrzędnymi. Udostępnienie tak licznych możliwości z
jednoczesnym zapewnieniem szybkiego przetwarzania, po
woduje duże straty w pamięci dyskowej. Celem odzyskania
utraconych miejsc należy uruchomić specjalny program.
Na zakończenie należy jeszcze wspomnieć o automatycz
nym tworzeniu zbioru współrzędnych wybranych punktów.
Zbiór ten jest wykorzystywany w' procesie wyrównania.
Z braku miejsca nie możemy opisać wszystkich możliwości
systemu.
Pozostaje jeszcze do omówienia dalszy rozwój BDG w
świetle projektowanej modernizacji sieci geodezyjnej.
Jeżeli chodzi o CBG, to można z całą pewnością stwier
dzić, że jest on przygotowany do wszelkich zmian. Jego
wartość polega na bogatych zbiorach zawierających pełną
ilość informacji oraz na oprogramowaniu. Przewidywane
zmiany będą dotyczyły współrzędnych i klas, a takie uzu
pełnienia będą wykonywane na bieżąco.
Celem bardziej sprawnego wykonywania zadań przewi
duje się uzupełnienie programu aktualizacji o instrukcję
pozwalającą nà pobieranie nowych współrzędnych bezpo
średnio ze zbiorów tworzonych w procesie wyrównania.
Oczywiście powstała konieczność budowy zbiorów obser
wacji i programu zarządzania nim. Program powinien byC
zaopatrzony w algorytm pozwalający na powiązanie dwóch
systemów identyfikatorów punktów. Nie jest bowiem wska
zane przyjęcie dotychczasowych identyfikatorów przy prze
noszeniu obserwacji na maszynowe nośniki. Uwaga powyż
sza dotyczy istniejących obserwacji. Nie jest pewne jaka
będzie stosowana zasada przy nadawaniu numeracji no
wym punktom. Można rozważać zachowanie dotychczaso
wych zasad, a to z uwagi na już istniejące punkty osnów,
których w samym CBG jest powyżej 100 000. Sam system
CBG może być łatwo dostosowany do zmian numeracji,
z zastrzeżeniem, że nowa numeracja będzie wykonana we
dług jednolitej zasady, która pozwoli na automatyczne do
konanie zmian.
Istnieje jednak niebezpieczeństwo utraty powiązań z do
kumentacją. Zmiany spowodowane powtórnym wyrówna
niem wymagają istnienia przez pewien okres czasu pod
wójnych współrzędnych.
Wydaje się, że w okresie modernizacji sieci ujawnią się
zalety systemów informatycznych. CBG będzie poddany
licznym próbom, dzięki którym uzyska się z pewnością
bogate doświadczenia.
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SIUTA J.: Resistance of Soil Against Degradation. Prz. Geod. Vol. 50:
1978 No 8 p. 241
The article discusses the connection between the consistence of soil and its
resistance against the influence of factors causing the degradation of soil. It
also informs what is the resistance of soil against degradation. The author
gives an appreciation of soil in Poland from the view point of their resistance
against degradation.

NOWAK A.: Work of Rural Management Service in view of Struc
tural Changes in Agriculture in Sweden. Prz. Geod. Vol. 50: 1978
No 8 p. 244
The article presents the structure of Swedish agriculture and the development
trends of this structure. It discusses the policy of the state in landed property
turnover, the organisation of the surveying service and the rural management
work aiming at improvement of agricultural country planning.

CYMERMAN r,. KOWALIK W.: Proposition of Standardizing Plan
ning and Cost Documentation of Non Productive Land Recultivation.
Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 8 p. 249
The article gives the trends in non productive land recultivation and the im
portance of planning and cost documentation for such a recultivation. The
authors present a model of simplified documentation and indicate the advan
tages resulting from its use.

KADAJ R.: Compensation with Differing Observations. Prz. Geod
Vol. 50: 1978 No 8 p. 252
When during the survey we have obtained one observation clearly differing
from all the others, the classical method of compensation gives inadequate
results. The author suggest the use of a new method of compensation which
finds out the error of observations and facilitates correct results. We are
given the corresponding algorithm.

JANUSZ W.: Research on Discrepancies from the Planned Thickness
and Flatness in Large Prefabricated Elements by Use of Tacheometer
BRT 006. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 8 p. 254
The article tells about the possibilities of using the tacheometer BRT 006 for
research on discrepancies in large prefabricated elements. The author presents
the method of survey, the way .of determining the Colimation error and the
manner of calculation. He gives the formula for the mean discrepancy of
thickness in the examined prefabricate.

BARTKIEWICZ A.: Indicators Determination for Building Construc
tion Axis with BRT 006. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 8 p. 257
The article presents the up till now used method of determining indicators
for building construction axis. It discusses the use of the tacheometer BRT 006
for this purpose and the advantages of this method. There is also a valuation
of the survey accuracy obtained thanks to the use of this tacheometer.

NIEMIEC A.: Analysis of Key Deformations Dynamics of the Metal
lurgy Object Foundry Katowice. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 8 p. 260
The article characterizes objects included in constant surveying supervision as
to deformations. The author presents the method of survey, the choice of
surveying équipement, the accuracy of the survey and its elaboration. He
gives examples of surveying already executed and its results.

KUŚMIDER K., PIECHOCKI L.: Research on the Usefulness of the
Laser Equipement AGL for Control-Surveying Work in Shipbuilding.
Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 8 p. 266
The article tells about the American laser équipement AGL its construction
and work. It presents the research on survey executed by this équipement in
shipbuilding. It assisses the accuracy of the survey and gives the manner of
elaboration of the obtained results.

TYRA J.: Programmed Computer SR-56 Texas Instrument and its Use
in Surveying. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 8 p. 269
We are told about the system of the programmed computer SR-56 Texas and
programming of calculation on this computer. As example we are given a
number of programmes elaborated for geodetical calculations.

MAKOWSKI A., MICHALIK K.: Prof. Zygmunt Kowalczyk’s and prof.
Jan Różycki’s 40th Jubilee of Scientific, Didactic and Professional
Work. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 8 p. 275
It is a report from the confetence held by the Council of the Department of
Geodesy and Cartography at the Warsaw High School of Technics to celebrate
the 40th anniversary of scientific and didactic work of two professors: prof
Zygmunt Kowalczyk and prof. Jan Różycki. The article tells about the pro
fessional achiev⅛ments of both professors.

SIUTA J.: Résistance des terres contre la dégradation. Prz. Geod
Vol. 50: 1978 no 8 p. 241
On considère quelle est la connection entre la consistence du sol et sa résistance
contre les facteurs qui causent la dégradation du sol. On nous informe quelle
est la résistance du sol en Pologne du ooint de vue de la résistance contre
la dégradation.

NOWAK A.: Travaux du service d’aménagement rural en vue des
changements de la structure agricole en Suède. Prz. Geod. Vol. 50:
1978 no 8 p. 244
On présente la structure de l’agriculture suédoise et les trends
de cette structure. On discute la politique nationale au sujet des
propriétés foncières, !’organisation du service géodésique et les
nagement rural ayant pour but !’amelioration de la structure

de changement
opérations avec
travaux d’amé
agricole.

CYMERMAN R., KOWALIK W.: Proposition de standardiser la docu
mentation de projet-coût pour la recultivation des terres non pro
ductives. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 8 p. 249
On donne les trends de la récultivation des terres non productives et souligne
l’importance de la documentation du projet-coût pour cette récultivation. On.
présente un modèle de documentation simplifiée et discute les avantages ré
sultants de son emploi.

KADAJ R.: Compensation avec observations 'differentes’. Prz. Geod.
Vol. 50: 1978 no 8 p. 252
Quand pendant le mesurage nous obtenons une observation qui diffère de
toutes les autres, la méthode classique de compensation ne peut pas donner
de bons résultats. L’auteur propose une nouvelle méthode de compensation
qui localise les erreurs d’observations et facilite des résultats correctes. On
donne le correspondant algorithme.

JANUSZ W.: Recherches sur les écarts de l’épaisseur et la planéilé
projetée des grands éléments préfabriqués, employant le tachéomètre
BRT (106. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 8 p. 254
L’article parle des possibilités d’emploi du tachéomètre BRT 006 pour les re
cherches sur les écarts dans des grands éléments préfabriqués. L’auteur pre
sente la méthode du mesurage, le moyen de déterminer l’erreur de COlimation
et la méthode du calcul. Il donne une formule pour l’écart moyen de 1 épais
seur de l’élément examiné.

BARTKIEWICZ A.: Détermination par BRT 006 des indicateurs pour
Vaxe de construction des bâtiments. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 nr 8 p. 257
On présente les méthodes appliquées jusqu’à présent pour la determination des
indicateurs de l’axe de construction des bâtiments. On discute la possibilité
d’employer le tachéomètre BRT 006 pour ce mesurage et les avantages de
cette méthode. On donne une évaluation de la precision obtenue par cette
méthode.

NIEMIEC A.: Analyse de la dynamique des déformations centrales de
l’objet métallurgique Iluta Katowice. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 8
p. 260
t
L’article caractérise les objets qui sont constamment sous supervision geodésique quant aux déformations. L’auteur présente la méthode de mesurage, le
choix de l’équipement, la précision du mesurage et son élaboration. Il donne
des exemples des mesurages déjà exécutés et leur résultats.

KUŚMIDER K., PIECHOCKI L.: Recherches sur l’emploi de l’instru
ment à laser AGL pour mesurage et contrôle pendant la construction
des navires. Prz. Gecd. Vol. 50: 1978 no 8 p. 266
On parle de l’instrument américain à laser AGL, sa construction et son fonc
tionnement. On présente les recherches sur les mesurages exécutés par cet in
strument dans la construction des navires. On évalue la précision du desurage
et donne la méthode d’élaboration des résultats obtenus.

TYRA J.: Calculateur programmé SR-56 Texas Instruments et son
emploi en géodésie. Prz. Gecd. Vci. 50: 1978 no 8 p. 269
On parle du système du calculateur programmé SR-56 Texas et la manière
de programmer ce calculateur. Comme exemple on cite un nombre de program
mes élaboés pour les calculs géodésiques.

MAKOWSKI A., MICHALIK K.: XL-me jubilé des professeurs Zyg
munt Kowalczyk et Jan Różycki, de leur travail scientifique, didac
tique et professionnel. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 8 p. 275
Cet un compte-rendu d’une conférence tenue par le Cpnseil du Département de
Géodésie et Cartographie de l’Ecole Politechnique de Varsovie pour célébrer
le XL-me anniversaire de travail scientifique et didactique des professeurs Zyg
munt Kowalczyk et Jan Różycki. L’article aussi des travaux professionnels des
deux professeurs.

INFORMACJE Z GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII
® W dniu 19 maja 1978 roku, w cza
sie 85 posiedzenia Komitetu Wykonaw
czego Rady Wzajemnej Pomocy Go
spodarczej w Moskwie przedstawiciele
krajów członkowskich RWPG podpi
sali konwencję o przekazywaniu i wy
korzystywaniu danych zdalnego bada
nia Ziemi z kosmosu. W imieniu rzą
du PRL konwencję podpisał prezes
Głównego Urzędu Geodezji i Kartogra
fii, podsekretarz stanu, dr inż. Czesław
Przewoźnik. Konwencja ta będzie
służyć pogłębieniu współpracy państw
RWPG w dziedzinie
wykorzystania
wyników badań kosmicznych w go
spodarce
narodowej poszczególnych
krajów. Zapewnia ona poszanowanie
suwerennych
praw
poszczególnych
państw do dysponowania informacja
mi o zasobach naturalnych, niezależnie
od stopnia rozwoju ekonomicznego i
naukowego. Do konwencji mogą przy
stąpić wszystkie inne państwa podzie
lające jej cele i zasady. Stanowi ona
podstawę do otrzymywania przez Pol
skę obrazów satelitarnych z ZSRR.
W realizacji postanowień tej kon
wencji przewodniczący Państwowego
Konntetu Nauki i techniki przy Ra
dzie Ministrów ZSRR i prezes Głów
nego Urzędu Geodezji i Kartografii
podpisali w tym samym dniu umowę
o współpracy w zakresie zdalnego ba
dania Ziemi z kosmosu. W umowie
tej strona radziecka zobowiązała się
do wykonywania obrazów satelitar
nych terytorium PRL podczas reali
zacji swojego krajowego programu ba
dań kosmicznych, określono także za
sady przekazywania stronie polskiej
obrazów i materiałów
satelitarnych
oraz zasady współpracy przy opraco
waniu wyników badań i udoskonale
niu metod teledetekcji. Integralną częś
cią umowy jest plan współpracy mię
dzy organizacjami ZSRR i PRL w za
kresie zdalnego badania Ziemi z kos
mosu na okres lat 1978—1980 i na la
ta następne. Ze strony polskiej koor
dynatorem prac przewidzianych w umowie jest Główny Urząd Geodezji i
Kartografii, a ze strony radzieckiej —
Państwowy Komitet Nauki i Techni
ki przy Radzie Ministrów ZSRR. W
celu zapewmenia pełnej realizacji za
dań określonych w umowie GUGiK
będzie koordynować prace w tym za
kresie wszystkich instytucji i organi
zacji w Polsce.
B W dniu 29 maja 1978 roku od
była się w Gdańsku uroczystość wrę
czenia Okręgowemu Przedsiębiorstwu
Geodezyjno-Kartograficznemu
tego
miasta Sztandaru Przechodniego Mi
nistra Administracji, Gospodarki Te
renowej i Ochrony Środowiska oraz
Zarządu Głównego Związku Zawodo
wego Pracowników Gospodarki Komu
nalnej i Terenowej za zajęcie pierw
szego miejsca we współzawodnictwie
Pracy w 1977 roku przedsiębiorstw
geodezyjno-kartograficznych nadzoro
wanych przez GUGiK. Wręczenia
Sztandaru dokonali: wiceprezes GUGiK
— mgr Franciszek O ł d a k i przewod
niczący Zarządu Głównego ZZPGKiT
—- tow. Jan Osowski z udziałem
Pierwszego zastępcy wojewody gdań
skiego — doc. dra Jerzego
Koło
dziejskiego i naczelnego dyrek
tora Zjednoczenia „Geokart” — mgra
inż. Jerzego Wysockiego.

Podczas uroczystości dokonano rów
ku branżowym napraw pojazdów sa
nież wręczania dyplomów uznania
mochodowych.
■Warszawskiemu Przedsiębiorstwu Geo
B Kolegium GUGiK, obradujące w
dezyjnemu za zajęcie drugiego miej dniu 1 czerwca 1978 roku, rozpatrzyło
sca oraz Okręgowym
Przedsiębior analizę porównawczą zapotrzebowania
stwom Geodezyjno-Kartograficznym w
na kadrę geodezyjną i możliwości wyż
Lublinie i w Opolu za zajęcie 2 rów
szych i średnich szkół geodezyjnych w
norzędnych trzecich miejsc we współ zakresie kształcenia. Analiza zawie
zawodnictwie pracy w 1977 roku.
rała obszerny materiał opisowy i licz
B W dniu 23 maja 1978 roku odbyło
bowy oraz wnioski do dalszej działal
się posiedzenie Kolegium Głównego
ności. Z analizy między innymi wyni
Urzędu Geodezji i Kartografii, na któ
kało, że po wprowadzonej w 1975 roku
rym rozpatrzono zaktualizowany pro
reformie podziału administracyjnego
gram rozwoju informatyki geodezyjnej
kraju nastąpiła z inicjatywy władz
i kartograficznej do 1980 roku i pro terenowych rozbudowa sieci średnich
gnozę jej rozwoju do 1985 roku. W oszkół geodezyjnych w nowych woje
Pracowaniu przyjęto za podstawowy wództwach oraz że utrzymanie tego
kierunek rozwoju kształtowanie geo stanu spowoduje wykształcenie nad
dezyjno-kartograficznego systemu in
miernej liczby geodetów w kraju, prze
formatycznego, utworzonego z odpo wyższającej znacznie potrzeby w tym
wiednio powiązanych podsystemów
zakresie do 1985 roku. Zachodzi zatem
dotyczących: 1) osnów geodezyjnych, potrzeba likwidacji niektórych szkól
2) mapy zasadniczej, 3) ewidencji grun
(klas) geodezyjnych. Do analizy włą
tów, 4) banku danych o ziemi i map
czono również sprawę stanu i potrzeb
tematycznych oraz systemu informa w zakresie szkolenia kadry pomocni
tycznego
zarządzania
przedsiębior
czej — pomiarowych (robotników wy
stwami geodezyjno-kartograficznymi.
kwalifikowanych).
Kolegium przyjęło opracowanie z uwa
Kolegium uznało przyjęte w anali
gami i zleciło przedstawienie Kole zie podstawowe założenia w zakresie
gium koncepcji podsystemu informa
potrzeb i kształcenia kadry geodezyj
tycznego w zakresie banku danych o nej za uzasadnione i zaleciło dalsze
ziemi i map tematycznych.
kontynuowanie prac w tej dziedzinie,
Kolegium przyjęło również do wia
wykorzystując uwagi szczegółowe zgło
domości informację o stanie wdraża
szone w toku posiedzenia. Ustalono, że
nia podsystemów wchodzących w
przedmiotowe
opracowanie zostanie
skład informatycznego systemu zarzą
skorygowane po uzyskaniu opinii Rady
dzania przedsiębiorstwami geodezyjnoGeodezyjnej i Kartograficznej.
-kartograficznymi, ze szczególnym uPonadto Kolegium przyjęło do ak
względnieniem podsystemu — Produk ceptującej
wiadomości informację o
cja podstawowa „Propod”.
roli i zadaniach GUGiK w zakresie
teledetekcji.
Ponadto
Kolegium
rozpatrzyło i
■ W dniu 13 czerwca 1978 roku od
przyjęło do wiadomości informację o
była się uroczystość wręczenia nagród
wykonaniu zadań produkcyjnych i pod
i wyróżnień prezesa GUGiK za wy
stawowych wskaźników techniczno-e
bitne osiągnięcia naukowe i technicz
konomicznych przedsiębiorstw zgru
powanych w Zjednoczeniu „Geokart” ne w dziedzinie geodezji i kartografii
w 1977 roku. Wręczenia nagród i wy
za okres I kwartału 1978 r. Z infor
macji wynika, że przedsiębiorstwa te różnień dokonał prezes GUGiK, pod
sekretarz
stanu,
dr inż. Czesław
wykonały plan produkcji podstawowej
w
obecności kie
za ten okres w 103,1%, przy czym w Przewo ź n i k
rownictwa Głównego Urzędu Geodezji
stosunku do wykonania z I kwartału
i
1977 r. produkcja była wyższa o 15,6%. i Kartografii, Instytutu Geodezji
Kartografii, Zjednoczenia .,Geokart’
Na posiedzeniu tym Kolegium roz
oraz przedstawicieli organizacji poli
patrzyło
także program organizacji
tyczno-społecznych.
Ogółem
przy
transportu w jednostkach organizacyj
znano 12 nagród zespołowych i 1 in
nych zgrupowanych w Zjednoczeniu
„Geokart”, na lata 1978—1985. Kole dywidualną oraz 3 wyróżnienia zes
połowe i 1 indywidualne. Nagrodzono
gium, przyjmując przedstawiony mate
73 osoby i wyróżniono 16 osób. Szcze
riał jako informację, jednocześnie uznało za konieczne opracowanie ściś- ' gółowy wykaz nagrodzonych i wyróż
nionych prac będzie opublikowany w
Iejszego programu w kierunku zapew
Przeglądzie Geodezyjnym.
nienia w przedsiębiorstwach przeglą
dów i napraw bieżących oraz zapew
Inż. Tadeusz Dulski
nienia w odpowiednim jednym ośrod
Warszawa

INFORMACJE
11 i 12III Zakład Terenowy w Go
rzowie Wlkp. OPGK w Zielonej Gó
rze zorganizował Mistrzostwa Przed
siębiorstwa w Brydżu Sportowym. Od
były się turnieje par i teamów, w któ
rych wzięły udział reprezentacje Cen
trali Przedsiębiorstwa, Zakładów Te
renowych w Zielonej Górze, Żarach i
Gorzowie Wlkp. Wszystkie trofea zdo
byli przedstawiciele Zakładu Tereno
wego w Gorzowie Wlkp., zajrm
czołowe miejsca w rozgrywkach'._.-

12IV z inicjatywy Komisji Techni
ki Zarządu Oddziału Stoleczno-Wojewódzkiego SGP i Koła Zakładowego
SGP przy OPGK w Warszawie odbyło
się spotkanie dyskusyjne na temat:
Informatyczny podsystem zarządzania
przedsiębiorstwem geodezvjnvm ..Pro
pod”.
20IV odbyło się w Warszawie Se
minarium Sekcji Geodezji Miejskiej
Dokończenie na IV okt.

Cena zł 25.—
SGP. Przedstawione zostały następu
jące tematy:
1. Projekt informacji kartograficz
nej — referowali kol. W. K 1 o p o c i ński i J. Wlostowski.
2. Założenie i aktualizacja operatu
ewidencji. gruntów w systemie infor
matycznym — referował kol. J. Nie
zgoda.
Po zakończeniu seminarium odbyło
się plenarne posiedzenie Sekcji Geode

zji Miejskiej, na którym nakreślono
zakres działania Grupy Studiów „B"
Sekcji Geodezji Miejskiej i Głównej
Komisji Planowania Przestrzennego i
Ochrony Środowiska, a także omówio
no problematykę V Sesji Naukowo-Technicznej z cyklu „Aktualne zagad
nienia geodezji”.
25IV w PKiN w Warszawie prof.
S. A. Hempenius, wybitny specja
lista z zakresu teledetekcji, przebywa

jący w Polsce na zaproszenie Instytu
tu Geodezji i Kartografii, wygłosił od
czyt pt. Wielowidmowe lub Wieloczasowe działanie racjonalne.
27 IV Sekcja Kartograficzna ZG
SGP zorganizowała seminarium karto
graficzne nt Badanie warunków geo
metrycznych aparatów fotoreprodukcyjnych. Temat zaprezentował dr inż.
Tadeusz Chrobak z Akademii Gór
niczo-Hutniczej w Krakowie.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
— Konwencja o wzajemnym uznawaniu równoważności
dokumentów ukończenia szkól średnich, szkół średnich za
wodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nada
waniu stopni i tytułów naukowych, sporządzona w Pradze
dnia 7 czerwca 1972 r. (Dz. U. nr 5 z 1975 r., poz. 28, za

łącznik).

Konwencja dotyczy państw: Bułgarii, Węgier, Wietnamu,
NRD, Kuby, Mongolii, PRL, Rumunii, ZSRR i Czechosło
wacji. W nawiązaniu do Konwencji Polska zawarła na
stępujące porozumienia dwustronne:
— Porozumienie między rządem PRL i rządem ZSRR
o równowartości dokumentów o wykształceniu, stopniach
i tytułach naukowych wydawanych w PRL i ZSRR, pod
pisane w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. (Dz. U. nr 4

z 1975 r., poz. 14)
— Porozumienie między rządem PRL i rządem NRD
o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach
i tytułach naukowych wydawanych w PRL i NRI), podpi
sane w Warszawie dnia 24 lutego 1977 r. (Dz. U. nr 3

z 1978 r., poz. 5)
— Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lu
tego 1978 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu de
kretu z dnia 6 maja 1953 r. — Prawo górnicze (Dz. U. nr 4,

poz. 12)
— Zarządzenie ministra Finansów z dnia 18 lutego
1978 r. w sprawie zasad gospodarowania funduszami celo

wymi (MP nr 9, poz. 31)

Zarządzenie dotyczy między innymi funduszu autorskie
go i funduszu prac badawczych.
— Uchwała nr 29 Rady Ministrów z dnia 10 marca
1978 r. w sprawie podwyższenia najniższych wynagrodzeń
pracownikom zatrudnionym w uspołecznionych zakładach
pracy (MP nr 10, poz. 36).

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi
1600 zł miesięcznie, a dla pracowników wynagradzanych
na podstawie godzinowych stawek płac — 8,20 zł za go
dzinę.
— Uchwala nr 44 Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia
1978 r. w sprawie zasad ustalania i kontroli bankowej fun
duszu płac (MP nr 14, poz. 47)

— Decyzja nr 5 prezesa GUGiK z dnia 20 kwietnia
1978 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zasad or
ganizacyjnych aktualizacji mapy zasadniczej kraju.

Ustala ona zasady aktualizacji bieżącej i okresowej ma
py zasadniczej, sposób finansowania prac oraz zadania
poszczególnych jednostek związanych z procesem aktuali
zacji mapy zasadniczej.
— Zarządzenie nr 3 prezesa GUGiK z dnia 28 marca
1978 r. w sprawie opracowania rocznych i wieloletnich
programów robót geodezyjnych i kartograficznych Głów
nego Urzędu Geodezji i Kartografii (Dz. Urz. GUGiK
z 1978 r.)

— Zarządzenie
szego i Techniki
gółowych zasad
realizacje prac

nr 8 ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż
z dnia 24 lutego 1978 r. w sprawie szcze
wykorzystywania środków na nagrody za
badawczych i wdrożeniowych (Dz. Urz.

MNSzWiT nr 3, poz. 9)
Zarządzenie wydano na podstawie § 71 pkt 5 lit. b
uchwały nr 289 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia
1973 r. —; MP nr 2 z 1974 r., poz. 9.
— Zarządzenie nr 174 ministra Rolnictwa z dnia 30 grud
nia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie premiowa
nia pracowników gminnej służby rolnej oraz dodatków
za trudne warunki pracy (Dz. Urz. Min. Roln. nr 1 z 1978 r.,

poz. 1)
Zmienia ono zarządzenie nr 276 ministra Rolnictwa
z dnia 27 grudnia 1976 r., ustalając odpowiednie zadania
premiowe dla inspektorów ds. gospodarki ziemią i dla
geodetów.

— Zarządzenie nr 1 ministra Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 stycznia 1978 r.
w sprawie wykorzystania terenów na cele budownictwa
jednorodzinnego w miastach i uproszczenia dokumentacji
niezbędnej do ich ustalenia i podziału (Dz. Urz. MAGTiOS

z 1978 r.)
Ustala ono między innymi uproszczenia w dokumenta
cji urbanistycznej i geodezyjnej, wprowadzając również
obowiązek opracowania i prowadzenia na bieżąco mapy
przeglądowej terenów budownictwa jednorodzinnego.
— Porozumienie pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji
i Kartografii a Stowarzyszeniem Geodetów Polskich w
sprawie współdziałania w ɪozwoju geodezji i kartografii
zawarte w Warszawie dnia 11 kwietnia 1978 r.

Porozumienie obejmuję współdziałanie w zakresie: do
skonalenia organizacji państwowej służby geodezyjnej i
kartograficznej, przyspieszenia rozwoju techniki i organi
zacji pracy, doskonalenia kwalifikacji kadry technicznej,
wykorzystania doświadczeń ze współpracy międzynarodo
wej, usprawnienia informacji naukowo-technicznej i ekono
micznej, poszerzenia przez kola zakładowe SGP działal
ności mającej na celu rozwój techniki. Traci moc porozu
mienie z dnia 11 kwietnia 1967 roku.
—· Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 1977 r.
sygn. akt V PZP 1/77, wpisana do księgi zasad prawnych,
dotycząca pojęcia — stosowanie projektu wynalazczego

Stosowaniem pracowniczego projektu wynalazczego w
rozumieniu art. 93 ust. 1 i 2 ustawy o wynalazczości (Dz.
U. nr 43, poz. 272) jest urzeczywistnienie projektu w spo
sób przemysłowy, polegające na wytwarzaniu wyrobów
lub urządzeń albo na użyciu w znaczeniu technicznym spo
sobu wytwarzania bądź sposobu pracy według projektu
wynalazczego, przynoszącego efekty ekonomiczne lub spo
łeczne. Takie stosowanie projektu wynalazczego — poza
wyjątkami przewidzianymi w prawie wynalazczym — sta
nowi podstawę do wynagrodzenia twórcy nawet w razie
niepodjęcia przez jednostkę gospodarki uspołecznionej, sto
sującą projekt, decyzji przewidzianej w § 11 rozporządze
nia Rady Ministrów z 11 XII 1972 r. w sprawie projektów
wynalazczych (Dz. U. nr 54, poz. 351).
Zebrał i opracował

mgr inż Andrzej Zglitiski
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PRZEGLĄD GEODEZYJNY
Miesięcznik
Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Rok L

Warszawa - Wrzesień 1978

Nr 9

GRZECHNIK B.: Zadania służby geodezyjno-kartograficznej w realiza
cji programu budownictwa mieszkaniowego. Prz. Geod. R. 50: 1973
nr 9 s. 289
Omówiono zadania służby geodezyjnej przy realizacji programu budownictwa
mieszkaniowego; zestawiono nakłady na gospodarkę mieszkaniową w kraju i od
powiadające im nakłady na prace geodezyjno-kartograficzne. Sformułowano od
powiednie wnioski.

SLIWKA J., Zak μ.: Geodezyjna obsługa budownictwa przemysłowe
go — Konferencja naukowo-techniczna Stotvarzyszenia Geodetów Pol
skich. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 9 s. 292
Autorzy przedstawili przebieg obrać Konferencji naukowo-technicznej Stowarzy
szenia Geodetów Polskich na temat geodezyjnej obsługi budownictwa przemy
słowego. Podano wykaz referatów wygłoszonych na Konferencji, omówiono rów
nież wystawę instrumentów geodezyjnych.

SLIWKA J., Zak Μ.: Stan aktualny i perspektywy rozwoju technik
w pomiarach realizacyjnych w świetle Konferencji naukowo-technicznej
na temat: „Geodezyjna obsługa budownictwa przemysłowego”. Prz.
Geod. R. 50: 1978 nr 9 s. 294
Autorzy oceniają przebieg obrad Konferencji naukowo-technicznej na temat:
„Geodezyjna obsługa budownictwa przemysłowego". Omawiają sprzęt i metody
stosowane w pomiarach realizacyjnych oraz tendencje rozwojowe dotyczące
geodezji inżynieryjnej w Polsce.

WELKER E.: Wyznaczenie położenia punktu na powierzchni Ziemi
z obserwacji satelitarnych. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 9 s. 2S6
Oinówiono rodzaje obserwacji satelitarnych stosowanych przy wyznaczaniu po
łożenia punktu na powierzchni Ziemi. Zestawiono stosowane dotychczas metody
wyznaczania oraz podano podział na trzy grupy, do których należa metodydynamiczne, geometryczne i astronomiczne.

LIPINSKI Br.: Kartografia turystyczna regionu koszalińskiego
Geod. R. 50: 1978 nr 9 s. 303

Prz

Autor przytacza rozmowę z doc. drem inż. Juliuszem Milewskim — kierowni
kiem Zakładu Geodezji w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie — na te
mat turystyki w regionie koszalińskim. W rozmowie przedstawiono rozwój tu
rystyki w ostatnim pięcioleciu oraz zapotrzebowanie na wydawnictwa kartograflP7.ΠP
t*

LIPINSKI Br.: Kartografia w turystyce górskiej. Prz. Geod
1978 nr 9 s. 304

R

50-

Mgr inż. Andrzej Matuszczyk, wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Górskiej
Zarządu Glownego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w roz
mowie ocenił mapy wydawane do celów turystyki górskiej i przedstawił pro
pozycje dotyczące nowych wydawnictw kartograficznych w tej dziedzinie.

HARASIMOWICZ St., SZCZYGIELSKI W., ZAK Μ.: Kontrola rolni
czego użytkowania gruntów. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 9 s. 305
Omówiono wytyczne dotyczące kontroli rolniczego użytkowania gruntów oraz
przeglądy gmin wykonane w latach 1976, 1977 i 1978. Przedstawiono propozycje
dotyczące udoskonalenia kontroli użytkowania i wykorzystania gruntów.

MOŚCICKI B.: Nabycie własności posiadanych gruntów w trybie ad
ministracyjnym. Część I — Nabycie własności gruntów objętych w po
siadanie na podstawie umów nieformalnych. Prz. Geod. R. 50: 1978
nr 9 s. 309
Autor omawia zagadnienie nabycia własności gruntów objętych w posiadanie
na podstawie umów nieformalnych. W rozważaniach uwzględniono orzeczenia
Sądu Najwyzszego oraz kilkuletnią praktykę organów administracji państwo-

LIPSZYC J. B.: Góry i geodezja. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 9 s. 313
Podany jest przebieg rozmowy z mgrem inż. Leszkiem Cichym, absolwentem
Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na temat udziału
w trzech wielkich wyprawach alpinistycznych i wejścia na Szczvtv wysokości
ponad 8000 metrów.

BARAŃSKI B.: Kilka spostrzeżeń na temat chorób zawodowych. Prz.
Geod. R. 50: 1978 nr 9 s. 314
Przytoczono przepisy prawne dotyczące chorób zawodowych i podano wykaz
uznanych prawnie grup chorób zawodowych. Wymieniono czynniki stanowiące
zagrożenie życia lub zdrowia pracowników. Na tym tle rozpatrzono przepisyzapewmające ochronę zdrowia pracowników.

Γ∠KEXHMK B.: 3aflaHM reofle3H∙ιecκo-κapτorpaφHHecκoii cjιyικ6bi b pca;iM3auMM πporpaMMbi √kmjijiπihoγo cτpoκτe-τbcτBa. Prz. Geod. Γ.
50 : 1978 JVs 9 cτp.
289
OGcyxneiio 3aAaπn reoAθ3MχιecκθM cnyx6bi b peanM3aijMM nporpaMMbi XMnMmHOiO cτpoHτejιι>cτBa; cocτaBJiβHθ 3aτpaτbi Ha xθ3MMCτB6HHθe cτponτenbcτBθ
h cooτBeτcτByκ>m∏e mm 3aτpaτbi Ha reojne3MHecκo-κapτorpaφMHecκne paβoτbi.
CφθpMyJIMpθBaHO OTHOCMTenbHbie BbIBOAbI.

COJIkLBKA H., ÄAK Μ.: Γeojje3MHecκoe oôcjiyÆUBaHjie πpoMLiπuιeHHoro cτpθMτeΛLCTBa — HayHHo-TexmnecKaH κoHφepeHiμm Πojilckoγo
reojje3MHecκoro o6πjecτBa. Prz. Geod. Γ. 50 :1978 JVs 9 cτp. 292
ABTOpbI ∏peaCTaBMΛM XOA COBemaHMH HayHHO-TexHMHeCKOJI KOHφepeHIJMM ∏OJIbcκoro reone3MHecκoro o6mecτBa no τeMe τeojje3MHecκoro o6cnyxMBaHMn npoMbiiUJieHHoro cτpθMτejibcτBa. ΠθAaHθ πepeπeHb πpeacτaBJieHHbix Ha κθHφepeHIi1Mii AOKJiaAOB, o6cyx<AeHO τaκxe BbicτaBκy reoAe3M∏ecκMX ∏HCτpyMeHτoB.

CJI14BKA H., √KAK Μ.: Aκτyajιmoe cocτoHH∏e μ πepcπeκτMBLi paɜɪmTMH TexHMKM B peaΛM3aiξMOHHBIX M3MepeHMHX Ha φθHe HayHHO-TeXHMπecκoM κoπφepeHijMM KacaiomeMCH reojje3MHecκoro o6cJiyiKMBaHMH npoMLniiJieHHoro cτponτej∏>cτBa. Prz. Geod. Γ. 50 :1978 JVs 9 cτp. 294
ABTopbi OiieHMBaiOT XOA COBemaHMM HayHHO-TexHMHecKOM κoHφepeιmMM no τeκιe:
κΓeoAe3M∏ecκoe OGcnyxiiBaHMe npOMbiiuneHHoro cτponτenbcτBa>>. OGcyxAaiOT oGoPyAOBaHMe μ μθτοαβι npMweHMeMbie b peanM3aijMOHHbix M3MepeιiMHx, a τaκxe
TeHAeHMMM pa3BMTMM κacaιoιιmecH MHxeHepH om reoAβ3MM b ∏ojibiπe.

BEJIbKEP E.: OnpeaeJieHMe πojio∠kchmh tohkm Ha noBepxHocτM 3eMjiM
co CHyTHMKOBLix Ha6jιιoJjeHMM. Prz. Geod. Γ. 50 :1978 N° 9 cτp. 296
OGcyxAeHO poAbi cπyτHMKθBbix HaGjnoAeHMM npM&ieHaeMbix πpπ OnpeAeJieHMio
nojioxeHMM tohkm Ha ∏0BepxH0cτM 3eMJiM. CocτaBjιeHθ πpMMeHHeMbie COBpeMeHHe MeτθAbi OnpeAeJieHMH, a τaκxe nonaHO mx pa3AeneH∏e Ha τpn rpymibi ao
KOTOpbix πpnn annexai' μθτοαβι: AMHaMMHecKne, reθMeτpMHecκne μ acτponornπecκne.

JllllIllHbCKll B.: TypncτHHecκaH κapτυrpaφnπ κomajιπncκoro panoiia.
Prz. Geod. Γ. 50 :1978 Na 9 cτp. 303
Abtop πepeflaeτ nιιτepBbio c flθuenτθM floκτopo.M τexHMHecκιιx Hayκ ɪɪɪɪæ. IOjiioɪneɪa MMJiescKMM, HavajibHMKOM yve6Horo reo,τ,e3MHecκoro 3aBeaeHnn b Bbiciuoii
MHaceHepcKOH mκojιe b KoiiiajniHe — no BOnpocaM τypncτnκn κonιajι∏HCKoro paMOHa. B MHTepbio πpefleτaBJieHθ pa3BMτne τypncτπκu b πocJieflHew ∏HTMJieτnM.
a τaκace τpe60Baιιne κapτorpaφιiHecκnx M3flaτejifacτB.

JH4IHlHbCKK B.: Kapτorpaφnn b ropcκon τypncτnκe. Prz. Geod. Γ.
50 : 1978 Ns 9 cτp. 304
Mrp MHX. AHA^κeM MaτyπjMK, 3aMecτnτejib πpeACθAaτenn Kommccmm τopcκon
TypncTMKM TJiaBHOro yπpaBjιeHMH ∏ojibcκoro KpaeBeAHeeKoro τypncτMHecκoro
OGmecTBa b ahhom MHTepBbio OiieHMJi κapτbi M3AaBae‰⅛ιe κ ijejiHM ropcκon τyPmctmkm μ πpeAcτaBMJi npeAJioxœHMH KacaiomMecH HOBbix κapτorpaφM∏ecκMx
M3AaτeJIbCTB B 3TOM OGJiaCTM.

ΓAPACHMOBHH C., HlirEJIbCKll B., IKAK Μ.: Kohtpojib cejibcκoxo3HMCTBeιπιoro HcπojiB30BaHMH 3eMJiH. Prz. Geod∙ Γ. 50 :1978 Ns 9 cτp. 305
OGcyxAeno AMpeKTMBHbie yκa3aHMH oτHθcnτejibHθ κoHτponn ce.τibcκoxo3HMCτBeHHoro MC∏θJib3θBaHMH 3βMJiM, a τaκxe πepecMθτp γmmh McnonHeH b ronax 1976,
1977 μ 1978. ΠpeAcτaBneno npeAnoxeHMH KacaiomnecH COBepineHCTBOBaHMH kohTpOHM y∏OTpe6∏eHMH M CenbCKOXO3HΠCTBeHHOΓO MCΠOΠb3OBaHMH 3βMΠM.

MocbllllIIKll B.: ΠpnoSpeτeHMe

co6ctbchhoctm oSjiaflasMoii ɜeɪnjm b aflMMHMCτpaunoHHθM πopnflκe. Hacτb I — Πpno6peτeHne COSCTBeHHOCTM
3CMeJ∏∙ OSjiafleHHbix lia 0CHθβe HeφopMaj∏∙Hbix floroBOpoB. Prz. Geod.

Γ. 50 : 1978 Ns 9 cτp. 309
Abtop oOcyxtflaeτ BOnpoc πpMθδpeτeιι∏H co0ctbchhoctm 3euejib ORjiaflaeMbix κa
OCHOBe HeφopMajibHbix flOTOBOpOB. B OOcyxtfleHMHx yπτeHθ peineniiH BepxoBHoro
cyfla, a τaκικe Hecκojibκo JieTHioio πpaκτnκy TocyflapcTBeHHbix aflM∏HHcτpaHMOHHbix OpraHeB.

.TTM"ΠTTΠ∕ΠT H. B.: TopbI 11 reofle3HH. Prz. Geod. Γ. 50 :1978 Ns 9 cτp. 313
IlOflaHO tok MHTepBbK> c Mrp MHXt. JIemκeM IIJixbiM, BbinycκH∏κθM φaκyjib∙reτa
reofle3∏n μ κapτoτpaφM∏ BapinaBCKoro πojiMτexHwvecκoro nHcτnτyτa no τeMe
yHacτ⅛H b τpex 6ojibinnx ajib∏MHiιcτwHecκnx 3κcπefln∏MHX M BXOfla Ha ropHbie
BepniMHbi CBepx Bbicorbi 8000 μ.

BAPAHbCKll B.: Hecκoj∏∙κo πpMMe
*ιaHHH
no τeMe πpoφeccMθiιaJibHbix
Sojιe3HH. Prz. Geod. Γ. 50 : 1978 Ns 9 cτp. 314
IIpnBefleHO 3aκoκoflaτejibCTBθ κacaκ>mιιecH πpoφeccιιθHajibHbix 0ojιe3Hiι, a Tax
ate noflaHO nepeueiifa np∏3HaHbix 3aκθHθflaτeJibcτBθM τpyππ npoφeccnθHajibHbix
6θjιe3HM. IIepeHncjieHO φaκτopbi cocτaBjιaκ>∏iMe yrpoxtemie xtιi3Hiι mjim 3∏oPOBMO CJiyxtamMX. Ha 3tom φθHe paccMθτpeHθ 3aκonoflaτejibCτBθ OSecnennBaramiie 3flpaBθxpaHeHne c.τyxtam∏x.

Czasopismo

poświęcone

i

geodezji,

fotogrametri

kartografii

Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich

WRZESIEŃ

ROK L

1978

Nr 9

Mgr inż, BOGDAN GRZECHNIK
Warszawa

Zadania służby geodezyjno-kartograficznej w realizacji programu budownictwa mieszkaniowego
I. Wstęp

Rozwój budownictwa mieszkaniowego jest jednym z klu
czowych celów polityki społeczno-gospodarczej partii. Za
pewnienie każdej rodzinie samodzielnego mieszkania znaj
duje się od kilku lat w centrum uwagi władz politycznych
i gospodarczych. Podstawowe kierunki polityki mieszkanio
wej wytyczył VI Zjazd PZPR. Sprawy te zostały skonkre
tyzowane w maju 1972 roku na V Plenum KC PZPR.
Uchwała Plenum wyznaczyła zadania do roku 1990, za
twierdzając
perspektywiczny
program
mieszkaniowy.
O wielkości zadań świadczy to, że do ich zrealizowania na
leży wybudować w ciągu dwudziestu lat (1970—1990) ponad
7 min mieszkań. Mieszkania, decydujące o poprawie wa
runków życia społeczeństwa, zyskały rolę czynnika warun
kującego przyspieszenie tempa rozwoju gospodarki naro
dowej.
Z wymienionego programu wynikają konkretne zadania
dla resortów, urzędów centralnych, pionów gospodarczych
i podległych im jednostek organizacyjnych. Sprawy te były
omawiane w 1977 roku na VIII Plenum KC PZPR, którego
myślą przewodnią było hasło: Przyspieszenie budownictwa
mieszkaniowego — decydującym warunkiem poprawy ży
cia narodu. Uchwała Plenum ustaliła dalsze kierunki działa
nia dla konsekwentnej realizacji Wvtvcznvch V Plenum KC
PZPR.
Prócz budownictwa wielorodzinnego przewiduje się także
intensywny rozwój budownictwa jednorodzinnego. Budow
nictwo to, mające stanowić około 40% ogólnej planowanej
powierzchni mieszkaniowej, traktowane jest jako poważne
ogniwo wykonania programu i rozwiązania sprawy mie
szkaniowej w kraju. Dla zintensyfikowania działań Rada
Ministrów podjęła w czerwcu 1976 r. uchwałę nr 128 w
sprawie rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszka
niowego w latach 1976—1980. Zgodnie z uchwałą, wojewo
dowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego do 1980 ro
ku powinni udostępnić ludności około 500 000 działek bu
dowlanych.
Znaczny udział w realizacji programu mieszkaniowego,
zarówno w zakresie budownictwa wysokiego, jak i jednoro
dzinnego, przypada służbie geodezyjno-kartograficznej.
II. Zadania służby geodezyjnej oraz ich realizacja

Do poszczególnych etapów planowania, projektowania oraz
realizacji inwestycji mieszkaniowych są przygotowywane
opracowania geodezyjno-kartograficzne o różnym zakresie
oraz stopniu szczegółowości.

1. Potrzeby planowania ogólnego spełniają średnio- i maIoskalowe mapy topograficzne, administracyjno-topograficzne i administracyjne. W ostatnim okresie, dzięki zdecydo
wanemu działaniu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
opracowano oraz wydano zarządzenie prezesa Rady Mini
strów w sprawie ustalenia wykazu wydawanych i rozpow
szechnianych typowych dokumentów geodezyjnych, karto
graficznych, fotogrametrycznych, grawimetrycznych i mag
netycznych, stanowiących tajemnicę państwową lub służ
bową, oraz dokumentów do użytku służbowego i jawnych,
łagodzące kwalifikację wykonywanych obecnie map topo
graficznych. Dla szybkiego dostarczenia gospodarce narodo
wej pełnego Λstawu Skalowego map topograficznych dla
całej Polski opracowano szczegółowy program, którego rea
lizację, mimo szeregu trudności, przewiduje się na bardzo
krótki czas, bo w ciągu zaledwie 8 lat cd chwili wydania
zarządzenia. Najbardziej zaawansowane jest w tej chwili
wykonanie map w skali 1:10 000 i 1:50 000.
Ogólne plany zagospodarowania przestrzennego miast są
wykonywane także na mapach w skali 1:5000, pochodnych
od mapy zasadniczej. Mapy takie wykonano dla wielu
miast w kraju. Niezależnie od map podkładowych centralna
służba geodezyjna podjęła realizację bardzo istotnego w
planowaniu ogólnym zagadnienia, jakie stanowią mapy te
matyczne. Według oceny specjalistów, przewidywany ze
staw map tematycznych pozwoli na poważne usprawnie
nie, a także przyspieszenie opracowań planistycznych. Pro
blematyka ta była prezentowana między innymi w czasie
Krajowego Przeglądu Planów Przestrzennego Rozwoju Wo
jewództw, w grudniu ubiegłego roku. Przedstawione przy
kłady opracowań oraz najnowocześniejsze techniki lotnicze
i satelitarne zbierania informacji wzbudziły ogromne zain
teresowanie i nadzieje zarówno wśród naukowców, jak
J praktyków. Hasło teledetekcja w służbie planowania prze
strzennego może w krótkim czasie nabrać konkretnych
wartości o ogromnym znaczeniu w gospodarce narodowej.
2. Do planowania szczegółowego, sporządzania planów
realizacyjnych oraz projektów technicznych budownictwa
mieszkaniowego powinna być wykorzystywana w zasadzie
tylko mapa zasadnicza kraju. Jest to możliwe dzięki usta
lonej decyzją nr 8 prezesa GUGiK z 9 marca 1976 r. treści
i formie mapy zasadniczej. Mapa wykonywana zgodnie
z tą decyzją zawiera elementy sytuacyjne, granice włada
nia, uzbrojenie oraz rzeźbę terenu. Zależnie od stopnia zain
westowania terenu, jest ona wykonywana w skalach
1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000. Tereny budownictwa mieszka
niowego są opracowywane najczęściej w skali 1:500 lub
1:1000. Prócz mapy zasadniczej do bieżących potrzeb budo289

wnictwa mieszkaniowego Główny Urząd wykonuje taką ma
pę programowo, z założeniem sporządzenia jej dla całego
kraju w ciągu najbliższych 10 lat. Pozwoli to na skrócenie
do minimum czasu oczekiwania na mapę do celów projek
towych. Oczywiście mapa zasadnicza straci całkowicie war
tość, jeśli nie będzie na bieżąco aktualizowana. W ostatnim
okresie wydano szereg decyzji zmierzających do spełnienia
tego warunku. Bez dalszej jednak integracji służb resorto
wych, obsadzania stanowisk geodetów gminnych oraz zdy
scyplinowania inwestorów sprawa będzie bardzo trudna do
zrealizowania.
Przekazane zostały już w teren opracowane w GUGiK
Zasady organizacyjne aktualizacji mapy zasadniczej, które
ustalają, że wszystkie jednostki rozproszone w kilkunastu
resortach powinny wykonywać opracowania geodezyjne
oparte tylko na mapie zasadniczej. Należy mieć nadzieję, że
służby resortowe zajmą aktywną i pozytywną postawę wo
bec tej inicjatywy GUGiK mającej na celu opanowanie
bardzo trudnej sytuacji w zakresie utrzymania mapy za
sadniczej w stanie stałej aktualności i przydatności do po
trzeb gospodarki narodowej. Współdziałanie służb resorto
wych z GUGiK jest w tej sprawie podstawowym czynni
kiem powodzenia.
3. Realizacja budownictwa mieszkaniowego wymaga także
prawnego przygotowania terenów. Z uwagi na obowiązują
cą w Polsce strukturę władania ziemią, przygotowanie te
renów pod względem prawnym wymaga wielu pracochłon
nych zabiegów. Bez założonej w latach ubiegłych i w dal
szym ciągu wymagającej doskonalenia instytucji ewidencji
gruntów trudno sobie wyobrazić sprawne przygotowanie od
powiednich map i rejestrów własności do wymienionych po
trzeb. O ile temat mapy zasadniczej obszaru całego kraju
Urząd prowadzi w całości, a więc także dla terenów wiej
skich, o tyle ewidencja gruntów jest w dalszym ciągu roz
dzielana. Dawne miasta wydzielone znajdowały się pod tym
względem w gestii resortu gospodarki komunalnej już od
1956 roku, miasta nie stanowiące powiatów Główny Urząd
przejął w 1975 roku na podstawie porozumienia z resortem
rolnictwa, natomiast tereny gmin pozostały nadal w pionie
rolnictwa. Mapa zasadnicza oraz mapa ewidencji gruntów
są ze sobą tak ściśle powiązane, że warto zastanowić się
nad ich połączeniem. Wniosek taki wynika jednoznacznie
z opracowanego w 1977 roku Nowoczesnego modelu ewiden
cji gruntów. Zinformatyzowanie mapy zasadniczej oraz ewi
dencji gruntów na pewno przyspieszy podjęcie przez zain
teresowane strony takiej decyzji. Zgodnie z wymienionym
modelem, już w 1977 roku dla kilku miast i gmin założono'
ewidencję w podsystemie informatycznym (miasta Siedlce
i Lublin, gmina Wiśniew w województwie siedleckim). W
1978 roku w każdym województwie jedno miasto otrzyma
taką ewidencję. Niezależnie od informatyki? systematyczne
wprowadzanie do ewidencji gruntów granic prawnych nie
ruchomości pozwoli na znaczne usprawnienie przygotowa
nia terenów. Rozważenia wymaga także sprawa połączenia
ewidencji gruntów z księgami wieczystymi, co z bardzo
dobrymi wynikami wprowadzono w Czechosłowacji.
Prawne przygptowanie terenów odbywa się w zupełnie
inny sposób pod budownictwo wysokie, a inaczej pod bu
downictwo jednorodzinne.
a. Dla terenów pod budownictwo wysokie przygotowy
wane są jednostkowe mapy z granicami prawnymi nieru
chomości oraz rejestrami własności do celów wywłaszcze
niowych. Zrealizowanie wcześniej podanych koncepcji po
zwoli na korzystanie z gotowej aktualnej mapy zasadniczej
połączonej z mapą ewidencyjną, a więc na wyeliminowanie
sporządzania kosztownych i czasochłonnych map jednostko
wych.
b. Przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzin
ne jest bardziej skomplikowane. Polega ono na prowadze
niu postępowania administracyjno-prawnego oraz wykony
waniu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej opartej na
szczegółowych planach zagospodarowania przestrzennego.
W postępowaniu formalnym prócz innych służb biorą
także udział geodeci zatrudnieni w terenowych organach
administracji państwowej, natomiast mapy podziału o?az
wyznaczanie działek w terenie wykonują przedsiębiorstwa
geodezyjne. Zgodnie z wymienioną na wstępie uchwałą nr
128 Rady Ministrów z 1976 roku, za przygotowanie terenów
pod budownictwo jednorodzinne dla ludności nierolniczej
odpowiada minister Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska, a dla ludności rolniczej — minister
Rolnictwa. Dlatego służba geodezyjna pionu GUGiK prowa
dzi głównie obsługę miast, a służba geodezyjna resortu rol
nictwa — obsługę terenów gmin.
Z wojewódzkich planów rozwoju budownictwa mieszka
niowego wynika, że w latach 1976—1980 konieczne jest wy
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Tablica

1976
Lp.

1977

1978

Wyszczegoln lenie
w [min zł]

Nakłady na gospodarkę mieszka
niową w kraju

86 214

95 074

107 014

1

Mapy do planowania ogólnego

90

100

125

2

Mapy do planowania szczegóło
wego i projektowania

540

650

750

3

Mapy do celów prawnych:
a) pod budownictwo wysokie
b) pod budownictwo jednoro
dzinne

38

40

45

45

60

65

4

Obsługa montażu budowli

26

30

32

5

Pomiary powykonawcze

27

30

32

6

Prace związane z uzbrojeniem
terenów budowlanych

25

30

32

791

940

1081

Ogółem:

znaczenie i przekazanie pod budownictwo jednorodzinne
w miastach około 275 000 działek. Zgodnie z decyzją wyda
ną przez prezesa GUGiK, pracę z tego zakresu są trakto
wane priorytetowo przez przedsiębiorstwa geodezyjne. W
latach 1976 i 1977 wyznaczono w terenie około 85 000 dzia
łek. Liczbę wyznaczanych działek można jeszcze zwięk
szyć, eliminując występujące nieprawidłowości, to jest:
— zlecanie obiektów nie przygotowanych, to znaczy ma
jących nieaktualne szczegółowe plany zagospodarowania
przestrzennego, wykonane zgodnie z uchyloną już ustawą
z 1958 roku;
— zbyt długi okres postępowania formalnoprawnego zwią
zanego z wykładaniem projektów do publicznego wglądu
oraz ich zatwierdzaniem przez terenowe organa administra
cji państwowej, wynikający zarówno z przepisów, jak
i z opieszałości przy załatwianiu spraw.
Na przewlekłe przygotowanie terenów ma także wpływ
odrębne wykonywanie, wykładanie i zatwierdzanie pla
nów szczegółowych oraz projektów podziału. Główny Urząd
wnioskował zatem uproszczenie tego trybu, a także doku
mentacji urbanistyczno-geodezyjnej. Znalazło to wyraz we
wspomnianej uchwale nr 128. Wykonując zalecenie uchwa
ły, GUGiK opracował w konsultacji z MAGTiOS wytycz
ne w tej sprawie. Wytyczne ukazały się w 1978 roku, sta
nowiąc załącznik do zarządzenia nr 1 ministra Administra
cji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia
20 I 1978 r. Ustalają one między innymi możność wykonywa
nia, wykładania i zatwierdzania planu szczegółowego i pro
jektu podziału równocześnie.
Do zrealizowania planu 5-letniego w okresie trzech naj
bliższych lat konieczne będzie wyznaczenie 190 000 działek,
to jest około 63 000 rocznie, zatem niezbędna jest mobili
zacja wszystkich służb do realizacji tego tematu. Wykonanie
mapy zasadniczej, a także unowocześnienie ewidencji grun
tów, pozwoli na przyspieszenie prac w omawianym zakresie.
4. Niezależnie od omówionych zadań, pomiary geodezyj
ne mają również poważne, jakkolwiek często jeszcze nie
doceniane znaczenie i wpływ na utrzymanie wymaganych
standardów jakościowych oraz na osiągnięcie oszczędności
przy montażu i eksploatacji budynków. Geodezyjna obsłu
ga budowy dzieli się na dwie części:
— kontrolę wymiarową elementów prefabrykowanych
i form do ich produkowania;
— sukcesywną kontrolę zmontowanych fragmentów bu
dynków pod względem dokładności montażu, a także wy
tyczania miejsc montażu prefabrykatów.
Kontrola wymiarowa prefabrykatów pozwala na uchwy
cenie w porę nadmiernych odkształceń form i zapobiega
wytwarzaniu krzywych prefabrykatów utrudniających mon
taż, a także zbyt grubych, powodujących straty materiałów
(często do 15%). Znaczna część budynków mieszkalnych w
Polsce, zwłaszcza w dużych osiedlach, jest montowana
z obsługą geodezyjną. W budynkach tych z reguły osiąga
się dokładności montażu zgodne z obowiązującymi norma
mi, spełniające wymagania wytrzymałościowe i zmniejsza
jące liczbę prac wykończeniowych, zwiększające szczelność
budynków i zmniejszające zużycie materiałów. Tam, gdzie
geodeci pracują przy obsłudze budowli, występują jednak
tendencje angażowania ich do najdrobniejszych wyznaczeń,
które mogą wykonać sami budowlani. W związku z deficy
tem mocy przerobowej jest to zjawisko niekorzystne, któ
remu GUGiK przeciwdziała.

5. Po zakończeniu budowy, zgodnie z rozporządzeniem
ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 20 II 1975 roku w sprawie rodzajów i zakresu opra
cowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie, inwestorzy powinni zlecić
jednostkom geodezyjnym inwentaryzację powykonawczą bu
dynków, której wyniki są podstawą bieżącej aktualizacji
mapy zasadniczej. Ponieważ do 1975 roku nie było w tym
zakresie żadnych przepisów, do chwili obecnej wielu inwe
storów nie przestrzega rozporządzenia. Sprawa wymaga dal
szego skutecznego nadzoru.
6. Jak wiadomo, tereny przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe należy wcześniej przygotować pod względem
technicznym, uzbrajając je w podstawowe urządzenia nadi podziemne. Służba geodezyjna bierze także czynny udział
w realizacji tego zadania, to jest:
a) przygotowuje mapy do celów projektowych. Mapy te
powinny zawierać w treści uzbrojenie terenu. Ponieważ
przepis zobowiązujący inwestorów do inwentaryzacji powy
konawczej ukazał się, jak wspomniano, dopiero w 1975 ro
ku, przewody wybudowane w latach ubiegłych były zasy
pywane bez pomiarów. Odnalezienie ich za pomocą urzą
dzeń elektronicznych jest kosztowne i trudne. W ramach
realizacji programu mapy zasadniczej jednostki geodezyj
ne odszukały i pomierzyły około 30% starych przewodów.
Naprawianie błędów poszczególnych branż na pewno nie
jest sprawą geodezji, należałoby więc zobowiązać je do do
starczenia szczegółowych danych dotyczących przebiegu każ
dego przewodu, a w najgorszym razie do finansowania tych
prac. Każda branża powinna posiadać mapy z przebiegiem
uzbrojenia;
b) w powołanych przy okręgowych przedsiębiorstwach
geodezyjno-kartograficznych zespołach uzgadniania doku
mentacji (ZUD) jest uzgadniany bezkolizyjny przebieg no
wo projektowanych przewodów;
c) projektowane przewody są wytyczane na gruncie;
d) po założeniu przewodów (przed zasypaniem) inwestor
powinien zlecić geodezyjną inwentaryzację uzbrojenia.
Podobnie jak w wypadku budynków, nie wszyscy inwe
storzy przestrzegają przepisów dotyczących zgłaszania prze
wodów do inwentaryzacji. Sprawy te także decydują
o aktualności mapy zasadniczej.
Podana tablica ilustruje wielkość prac geodezyjnych w
budownictwie w latach 1976, 1977 i plan na 1978 rok. Z ta
blicy wynika, że służba geodezyjna układu centralnego
około 30% mocy przerobowej (w roku 1978 ponad 1 mid
złotych) przeznacza na prace związane z budownictwem
mieszkaniowym. Jeszcze niedawno tyle właśnie wynosiła
wartość produkcji ψszystkich jednostek geodezyjnych w
kraju. Bez rekonstrukcji branży, chociaż jeszcze niepełnej,
dokonanej na podstawie programu opracowanego przez KC
PZPR, trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób potrzeby te
można zaspokoić.

III. Wnioski

Aby w dalszym ciągu służba geodezyjna sprawnie zaspo
kajała potrzeby wynikające z programu mieszkaniowego
uchwalonego przez V Plenum KC PZPR, konieczne jest:
1) przyspieszenie prac nad przygotowywaniem opracowań
geodezyjno-kartograficznych
do
planowania
ogólnego,
szczegółowego oraz projektowania, a więc konsekwentna
realizacja programów wykonania map topograficznych, te
matycznych oraz mapy zasadniczej;
2) doskonalenie, we współpracy z Ministerstwem Rolnic
twa, sposobu prowadzenia ewidencji gruntów przez wpro
wadzanie Nowoczesnego modelu ewidencji gruntów, a tak
że dążenie do połączenia ewidencji z księgami wieczystymi;
3) dla wyznaczenia na obszarze miast w latach 1978—
—1980 około 190 000 działek pod budownictwo jednorodzin
ne:
— urealnienie i zaktualizowanie szczegółowych planów
zagospodarowania przestrzennego ;
— przyspieszenie prac związanych z wykładaniem pro
jektów podziału do publicznego wglądu oraz ich zatwier
dzaniem;
— przyjęcie do nowych opracowań i pilne wprowadzenie
zasady wspólnego opracowywania szczegółowych planów
zagospodarowania przestrzennego i projektów podziału,
zgodnie z zarządzeniem nr 1 ministra Administracji, Go
spodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Pozwoli to na
skrócenie cyklu prac minimum o pół roku;
— pomimo rosnących zadań, utrzymanie zasady wyko
nywania przez przedsiębiorstwa geodezyjne wymienionych
prac w pierwszej kolejności;
4) w związku z coraz powszechniejszym włączaniem służ
by geodezyjnej do obsługi montażu budownictwa mieszka
niowego dalsze prowadzenie prac nad optymalizacją metod
geodezyjnych w tym zakresie, z jednoczesnym eliminowa
niem z obsługi prostych czynności, które może wykonać
służba budowlana;
5) kontynuowanie wielokierunkowego działania, we współ
pracy ze wszystkimi resortami, w celu doprowadzenia do
przestrzegania przez inwestorów obowiązku geodezyjnej in
wentaryzacji budowli po ich wzniesieniu, co pozwoli na
bieżącą aktualizację mapy zasadniczej kraju;
6) dla przyspieszenia inwentaryzacji uzbrojenia terenu
założonego w latach ubiegłych, a nie zleconego wówczas
przez inwestorów do pomiarów geodezyjnych, zobowiązanie
poszczególnych branż do wykonania i sfinansowania inwen
taryzacji oraz przekazania danych służbie geodezyjnej do
uzupełnienia mapy zasadniczej. Niezależnie od tego, każda
jednostka odpowiedzialna za określone uzbrojenie powinna
posiadać i prowadzić mapę przeglądową swojej sieci.

Koleżanki i Koledzy
Trzydzieści lat temu Zjazd Delega
tów Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich powziął uchwałę, mocą której utworzono Fundusz Pomocy Koleżeń
skiej, mający na celu niesienie pomo
cy materialnej rodzinom członków Sto
warzyszenia w najtrudniejszych wy
padkach życiowych.
Idea powołania takiego Funduszu
była wyrazem głębokiego humanita
ryzmu, opartego na szczególnej więzi
zawodowej i solidarności koleżeńskiej,
jakie zawsze cechowały i cechują spo
łeczność geodetów.
Fundusz Pomocy Koleżeńskiej opar
ty jest na dobrowolnym opodatkowa
niu się jednorazową składką na wy
padek zgonu członka naszego Stowa
rzyszenia — uczestnika Funduszu.

Od początku istnienia Funduszu Po
mocy Koleżeńskiej wypłacono 1370 za
pomóg na ogólną sumę ponad 13 min
złotych.
Obecnie członkowie Funduszu opła
cają składki po 4,— złote od wypad
ku zgonu, a osoby upoważnione w de
klaracji, po dostarczeniu ustalonej do
kumentacji, otrzymują bezzwłocznie
zapomogę w kwocie złotych 10 000,—.
Gdyby wzorem innych organizacji
społecznych o kilkudziesięcioletniej
tradycji, jak na przykład w środowi
skach literatów, dziennikarzy, lekarzy
itp., do Stowarzyszenia Geodetów na
leżeli wszyscy geodeci w Polsce i by
li uczestnikami Funduszu Pomocy Ko
leżeńskiej, obecnie obowiązującą skład

kę można by obniżyć, a zapomogę
znacznie podwyższyć.
Zwracamy się zatem do wszystkich
geodetów, dla których utrzymanie wię
zi zawodowej i solidarności koleżeń
skiej nie jest sprawą obojętną, aby
przystąpili niezwłocznie do realizacji
hasła:
Każdy geodeta — członkiem Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich, a wszys
cy członkowie SGP — uczestnikami
Funduszu Pomocy Koleżeńskiej!

Szczegółowych informacji udzielają
zarządy kół terenowych i zakładowych
oraz zarządy oddziałów wojewódzkich
Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
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Geodezyjna obsługa budownictwa przemysłowego

- Konferencja naukowo-techniczna Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Na zebraniu plenarnym, w lutym 1976 r. Zarząd Od
działu Wojewódzkiego SGP w Katowicach podjął decyzję
o podjęciu starań o zorganizowanie konferencji poświęconej
geodezyjnej obsłudze budownictwa przemysłowego. Celem
Konferencji było:
— podsumowanie i ocena dotychczasowego rozwoju
i aktualnego stanu techniki i technologii pomiarów realiza
cyjnych;
— poinformowanie zainteresowanych specjalistów o kie
runkach i rezultatach ostatnio ukończonych lub poważnie
zaawansowanych badań naukowych z zakresu tematyki
konferencji;
— wymiana poglądów i w miarę możności uzgodnienie
stanowisk odnośnie do węzłowych problemów technicznych,
ekonomicznych i organizacyjnych, związanych z dalszymi
kierunkami i sposobami rozwoju i modernizacji pomiarów
realizacyjnych.
Celowość zorganizowania Konferencji wynikała z potrzeb
tutejszego terenu, gdzie problematyka geodezji inżynieryj
nej przeważa w działalności geodetów tej części kraju.
Trzeba też dodać, że konieczność zrealizowania tak wiel
kiego obiektu, jakim jest Huta Katowice, miała istotny
wpływ na kształtowanie nowych metod i zastosowań. Ter
min Konferencji zbiegł się niemal co do dnia z pierwszą
rocznicą podjęcia produkcji przez Kombinat.
W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji weszli
koledzy: Jan Śliwka — przewodniczący, Mirosław Żak
— sekretarz naukowy, Alojzy Greiner — sekretarz orga
nizacyjny, Roman Szwarc — członek, Stanisław S ze
le p a j ł o, Hubert Rak, Stefan M e r c i k, Witold Pró
szyński, Bogdan Ney, Wojciech Janusz, Józef Cza
ja.
„
W celu ukierunkowania problematyki Konferencji oraz
stworzenia podstawy do głębszego opracowania zagadnień
szczegółowych Komitet Organizacyjny zlecił przygotowanie
następujących referatów:
A — Przedmiot i Wariinki ogólne pomiarów realizacyj
nych — Bogdan Ney
B — Zagadnienia organizacyjne i ekonomiczne pomiarów
realizacyjnych — Jan Śliwka
C — Problemy kadrowe i szkoleniowe w pomiarach rea
lizacyjnych — Stefan Mercik
D — Jakość i niezawodność pomiarów realizacyjnych —
Jan Śliwka
E — Potrzeby współczesnego placu budowy w zakresie
obsługi geodezyjnej — Roman Szwarc

F — Kierunki rozwoju geodezji inżynieryjno-przemysłowej w świetle postępu metod budowlano-montażowych —
Wojciech Janusz.
Referaty, po wszechstronnym przedyskutowaniu w gro
nie Komitetu Organizacyjnego, powielono i w lutym 1977
rozesłano do ośrodków akademickich, Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii, Zjednoczenia „Geokart”, przedsię
biorstw geodezyjnych i osób szczególnie zainteresowanych
problematyką Konferencji. We wstępie materiałów sprecy
zowano cele Konferencji oraz zamieszczono apel do zain
teresowanych problematyką geodezyjnej obsługi budownic
twa przemysłowego o aktywne uczestnictwo w pracach
przygotowawczych — w formie referatów szczegółowych,
komunikatów lub uwag krytycznych do tez, w referatach
kierunkowych przedstawionych celowo w sposób dyskusyj
ny. Organizatorzy Konferencji otrzymali 36 referatów (ra
zem z referatami kierunkowymi 42). A oto wykaz refera
tów:
— Stefan Szancer — w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
— H. Rak
— Analiza podstawowych pojęć związanych z metodyką
i konstrukcjami tyczenia — W. Prószyński
— Założenia wstępne modelu pomiarów realizacyjnych
zakładów przemysłowych — K. Kuczera
— Obsługa geodezyjna budowy kombinatu metalurgicz
nego Huta Katowice — R. Szwarc
— Kierunki działania zmierzające do optymalizacji prac
w zakresie geodezji inżynieryjno-przemysłowej — A. Ma
dzi ń s k a
— Rola przedsiębiorstwa geodezyjnego w procesie budow
nictwa przemysłowego — S. Wojtulewicz
— Profil i program kształcenia w zakresie specjalizacji
„geodezja przemysłowa” na Wydziale Geodezji Górniczej
AGH w Krakowie — Al. Płatek
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— Analiza warunków geometrycznych na podstawie rea
lizacji radioteleskopu RT-3 dla Uniwersytetu im. Μ. Ko
pernika w Toruniu — K. Borkowy
— Kontrola warunków geometrycznych przekładni zęba
tych — A. Fleszar
— Pomiary geodezyjne przy obsłudze montażu maszyn
papierniczych — A. Wyra
— Problemy pomiarów geodezyjnych przy wytwarzaniu
i montażu konstrukcji stalowych — J. Frenkiel, A.
Szczeciński
— Metoda określania kształtu indywidualnego linii ugię
cia wału w układach wirujących — A. Fleszar
— Kontrola warunków geometrycznych ram pras hydrau
licznych — R. Nowak
— Metody poprawy geometrii obrabianych elementów na
drodze rektyfikacji obrabiarek — R. Nowak
— Geodezyjne pomiary kontrolne korpusów silników spa
linowych średniej i wielkiej mocy — L. Spyra, Μ. Zak
— Pomiary deformacji kształtu linii walu w trakcie roz
ruchu i eksploatacji turbin parowych — H. Fürst
— Optymalizacja jakości robót geodezyjnych związanych
z obsługą budownictwa przemysłowego — Z. Domagała
— Kryterium wewnętrznej zgodności wyników pomiaru
wymiarów form i elementów prefabrykowanych — T. Ko
ska, Μ. Czochański
— Rola kontroli geodezyjnej przy montażowej technologii
wznoszenia obiektów budowlanych — L. Rowiński
— Zakres prac geodezyjnych przy realizacji obiektów
przemysłowych — J. Wernik
— Prognoza geodezyjnej obsługi budowy pierwszej pol
skiej elektrowni jądrowej — B. Sobierajski, Μ. Zak
— Metody badania przemieszczeń i odkształceń wybranych
budowli cylindrycznych — J. Czaj a, J. G o c a ł, J. Gor
czyca
— Geodezyjne prace realizacyjne przy modernizacji hal
przemysłowych — W. Hajduga
— Badania przemieszczeń fundamentu prasy hutniczej —
Al. Płatek, Μ. Sołtys
— Tyczenie osnów budowlano-montażowych oraz pośred
ni sposób stabilizacji punktów pomiarowych metodą prze
cięć kierunków — D. Pisarczyk
— Matematyczne i fizyczne aspekty wpływu refrakcji na
pomiary przemysłowe najwyższej precyzji — S. Szancer
— Realizacja i rektyfikacja elementów konstrukcji z po
minięciem etapu tyczenia — K. Juzwa, S. Mercik
— Koncepcja unowocześnienia geodezyjnych pomiarów
realizacyjnych — małych i średnich zakładów przemysło
wych — Μ. G a ł d a, R. Kadaj
— Pomiary realizacyjno-wysokościowe z zastosowaniem
nowych urządzeń pomiarowych — D. Pisarczyk
— Wpływ odkształceń masztów telewizyjnych na topo
graficzne pokrycie terenu programem telewizyjnym — S.
Szancer
— Metoda precyzyjnego pomiaru krótkich odległości —
W. Janusz, R. Ostrowski, S. Zykubek

— Nowa koncepcja osnów i pomiarów realizacyjnych —
J. Czaja,, J. Gmyrek
— Kierunki modernizacji pomiarów realizacyjnych w bu
downictwie przemysłowym — B. Ney
— Metody optyczne w budownictwie i montażu maszyn
— Μ. Zak
— Technologia sieci geodezyjnych — Z. Adamczew
ski, E. Nowak
— Badania modelowe w budownictwie wodnym — B.
Sczechowski, A. Mucha.
Warto zwrócić uwagę, z jakich źródeł pochodzą referaty,
i tak: z pionu produkcyjnego GUGiK — 19, z czego z OPGK
w Katowicach — 14, z IGiK — 5, z instytutów uczelnianych
(AGH Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Po
litechnika Rzeszowska, Politechnika Łódzka, WSI w Opolu)
— 15, z innych jednostek — 3.
Konferencja odbyła się w dniach 14—16 II 1977 roku w
Planetarium Śląskim na terenie Parku Kultury i Wypoczyn
ku w Chorzowie. W Konferencji udział wzięło 323 uczestni
ków, w tej liczbie goście zagraniczni z Austrii. Bułgarii, Cze
chosłowacji, Jugosławii, Mongolii, NRD, NRF, Szwajcarii,
Węgier i ZSRR. Otwarcia Konferencji dokonał wiceprze
wodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich — płk doc. dr inż. Stanisław Pachuta, obrady
prowadził przewodniczący Zarządu Oddziału Wojewódzkie
go SGP w Katowicach —«· dr inż. Mirosław Zak.
W drugim dniu obrad wyświetlono film na temat pomia
rów realizacyjnych przy budowie metra w Pradze, zapre
zentowany przez kolegów z Czechosłowacji. W sesji popo
łudniowej uczestniczył prezes Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii — dr inż. Czesław Przewoźnik.
W wycieczce do Huty Katowice, zorganizowanej w trze
cim dniu Konferencji, wzięło udział 263 uczestników, którzy
zaznajomili się na miejscu z ogólną historią budowy zakła
du oraz w szczegółach z fragmentami procesów produkcyj
nych na wydziałach: wielkiego pieca, stalowni i walcowni.
Na temat geodezyjnej obsługi budowy wyjaśnień udzielali
koledzy zatrudnieni na miejscu przy pomiarach realizacyj
nych. W sali bibliotecznej Planetarium i przyległym holu
urządzono wystawę unikalnego sprzętu geodezyjnego, w
większości znajdującego się w posiadaniu OPGK Katowice.
Z tej okazji do Katowic przybyli przedstawiciele Kerna,
Wdlda i Optona, którzy uzupełnili zestawy sprzętu dodat
kowymi eksponatami. Ponadto firmy te przygotowały dla
uczestników Konferencji bardzo obszerne materiały reklamowo-techniczne. Na wystawie demonstrowano instrumen
ty:
— Kerna: ME 3000, DM 500, DM 501, DKM 2 AL, DKM 3;
— Wilda: DI 3, DI 3 S, ZNL z GL 02, P 31, P 32, łaty
składane;
— Optona: Reg Elta 14 z Eltac i ASG, Eldi 3, Ni 1;
— Zeissa: FF 01;
— PZO: DLS.
Eksponowano również zestaw plansz pt. Kartografia w
Szwajcarii. Wystawa wzbudziła powszechne zainteresowanie,
prócz uczestników Konferencji zwiedzali ją również liczni
zainteresowani z zewnątrz.
Z okazji Konferencji zorganizowano także szereg imprez
towarzyszących.
Miłym, a jednocześnie uroczystym akcentem Konferencji
było uczczenie 70 rocznicy urodzin Stefana Szancera —
długoletniego wychowawcy licznej kadry geodezyjnej na
Śląsku, twórczego pracownika w zakresie geodezji prze
mysłowej i zasłużonego działacza Stowarzyszenia. Referat
przedstawiający drogę życiową jubilata wygłosił mgr inż.
Huber Rak. Podczas Konferencji doc. Stefana Szancera
odznaczono Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą
Odznaką Honorową SGP, Odznaką Zasłużonego Pracownika
Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego.
Jubilat podziękował za odznaczenia, a następnie wygłosił
referat pt. Matematyczne i fizyczne aspekty wpływu re
frakcji na pomiary przemysłowe najwyższej precyzji.
Należy zaznaczyć, że patronat nad Koferencją sprawowa
ło OPGK w Katowicach, udzielając pomocy Komitetowi
Organizacyjnemu. W szczególności należy wymienić bez
płatny druk materiałów konferencyjnych, nieodpłatne prze
kazanie aktówek uczestnikom Konferencji, pomoc w zorga
nizowaniu transportu i wystawy sprzętu.
Trzydniowe spotkanie z geodezją inżynieryjno-przemysłową było z pewnością imprezą potrzebną i pożyteczną. Moż
ność zwiedzenia Huty Katowice wrażenie to wzmocniła,
a liczne spotkania i dyskusje utwierdziły w przekonaniu
o celowości organizowania spotkań tego typu.
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Stan aktualny i perspektywy rozwoju technik w pomiarach realizacyjnych
w świetle Konferencji naukowo-technicznej na temat:
„Geodezyjna obsługa budownictwa przemysłowego"
Rozwój myśli technicznej w projektowaniu inwestycji jest
jednym z głównych czynników powodujących pojawienie
się nowych zastosowań pomiarów geodezyjnych i zwięk
szenie rozmiaru zastosowań dotychczasowych. Tymi słowa
mi rozpoczyna W. Janusz swój referat kierunkowy, któ
ry miał zakreślić ramy tematyczne konferencyjnych opra
cowań szczegółowych w zakresie kierunków rozwoju geo
dezji inżynieryjno-przemysłowej. Czy tak było? Trzeba od
powiedzieć przecząco, a przyczyn powstałej sytuacji upatry
wać nie w braku zdyscyplinowania referentów, ale w pew
nych niedostatkach wyobraźni u organizatorów Konferen
cji. Jak uczy doświadczenie, opracowania z dziedziny no
wych zastosowań, metod i urządzeń zdecydowanie dominu
ją w tego typu imprezach. Na największym i najbardziej
reprezentatywnym spotkaniu geodetów, jakim był XV Kon
gres FIG w Sztokholmie, materiały Komisji 5 — Instrumen
ty i metody pomiarów oraz Komisji 6 — Pomiary inżynier
skie — tak dominowały nad poaostałymi pod względem
obszerności i różnorodności opracowań, iż można bez wa
hania mówić o wyraźnej tendencji, o zjawisku charaktery
stycznym dla geodezji stosowanej.
Raz jeszcze powróćmy do cytowanego na wstępie refe
ratu W. Janusza, by przytoczyć wyszczególnione w nim
przyczyny takiego stanu rzeczy, które autor określa jako
techniczne, organizacyjne, ekonomiczne i społeczne. W roz
winięciu tę klasyfikację przyczyn omówiono jak następu
je:
— przyczyny natury technicznej wynikają z Konieczności
zwiększenia dokładności budowy, na ogół coraz większej
i bardziej złożonej, o zwiększającym się stopniu uprzemy
słowienia;
— przyczyny natury organizacyjnej to głównie pogłębia
jąca się specjalizacja w grupach fachowych, prowadząca
do eliminacji fachowców innych branż, operujących do
swoich potrzeb sprzętem geodezyjnym;
— przyczyny natury ekonomicznej sprowadzają się do
możliwości potanienia technologii robót budowlanych
i montażowych, pod warunkiem zwiększenia udziału bez
porównania tańszych prac geodezyjnych;
— przyczyny społeczne wypływają z potrzeb ochrony śro
dowiska, które powodują wzrost zadań i zastosowań geo
dezji we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
Wydaje się, iż klasyfikacja ta jest niezwykle trafna,
umożliwia ona głęboką analizę stanu geodezji inżynieryj
nej i występujących w niej tendencji. Należy jeszcze zwró
cić uwagę na takie czynniki obiektywne, jak:
— niezwykle szybki rozwój elektroniki, prowadzący do
pojawiania się coraz doskonalszych urządzeń mierzących,
liczących i kreślących (tachimetria komputerowa);
— nie znane dotychczas tempo zmian sytuacji terenowej,
dyktujące geodetom nadzwyczaj krótkie terminy wykona
nia zadań i konieczność pracy w warunkach dynamicznych;
— sytuacja demograficzna, prowadząca do kurczenia się
bazy ludzkiej, przy postępującej zmianie proporcji na ko
rzyść pracowników o wykształceniu fachowym.
Dzięki temu właśnie geodezja inżynieryjna jest w stadium
nieustannego rozwoju, bardzo dynamicznego, zaskakując
wielością i różnością nowych rozwiązań i zastosowań. Z te
go wynika praktyczna niemożność zarysowania granic tematycznych opracowań konferencyjnych, a także zarzui
braku wyobraźni organizatorów, którzy ramy te chcieli na
rzucić.
xObecny stan techniki w polskiej geodezji inżynieryjnej
można ocenić, jak sądzimy, z identycznym rezultatem za
równo na podstawie materiałów z omawianej Konferen
cji, jak i z XV Kongresu FIG. Przekonanie takie wypływa
zarówno z tego, iż polski wkład w prace Komisji 6 FIG

był bardzo widoczny i w znacznym stopniu kształtujący jej
charakter, jak i z okoliczności, że wiele opracowań przed
stawionych na Konferencji dowodzi najwyższego poziomu
metodycznego, co nie jest niespodzianką, a także sprzęto
wego polskiej geodezji, co jest zjawiskiem korzystnym. Ta
właśnie mnogość, różnorodność i nowoczesność sprzętu po
miarowego umożliwiła wiele nowych rozwiązań i zastoso
wań.
XV Kongres FIG nazwano kongresem tachimetrii kompu
terowej dzięki nowej generacji instrumentów skonstruowa
nych przez firmy AGA, Opton, Wild, Kern, a głównie HP.
Jednocześnie można twierdzić, iż polscy geodeci wyprze
dzili w swoich opracowaniach analitycznych i metodycz
nych kolegów zagranicznych i doprowadzili do tego, iż
wdrożenie tachimetrii komputerowej jest uwarunkowane
tylko posiadaniem nowych instrumentów. Konferencja ka
towicka odbyła się zaraz po -zakończeniu realizacji tematu
naukowo-badawczego nr 124.01 według symbolu IGiK pt.
Optymalizacja sieci i metod pomiarów realizacyjnych, w
którego rozwiązaniu uczestniczyło wiele ośrodków nauko
wo-badawczych, a wkrótce po wydaniu nowej Instrukcji
geodezyjnej resortu przemysłu ciężkiego, z której opraco
waniem było podobnie. Jeśli dodać do tego ukończenie
pierwszego etapu budowy Huty Katowice, która była świet
nym poligonem, a następnie prawdziwym popisem specja
listów Śląska, Warszawy i Krakowa, to nie może dziwić
znaczny udział tematyki osnów realizacyjnych w materia
łach konferencyjnych, a także dojrzała ich forma, która
upoważniła Z. Adamczewskiego i E. Nowaka do
nadania referatowi tytułu Technologia sieci geodezyjnych.
Odwrót od sieci umiarowych jest faktem i z pewnością
charakterystyczną cechą polskiej geodezji inżynieryjnej.
Drugą cechą charakterystyczną jest opanowanie zupełnie
nowych dziedzin, stanowiące, że geodezja jest nieodzowną
dziedziną wśród innych branż. Pytanie tylko — czy geo
dezja? Zżyma się bowiem wielu klasyków, gdy przychodzi
im nazwać geodezją metody stosowane przy obsłudze mon
tażu turbin, statków czy — jak dowiadujemy się z refera
tów konferencyjnych — maszyn papierniczych, silników
okrętowych lub przekładni zębatych. Rzecz jest bezsprzecz
nie dyskusyjna, a terminy mierzenie, miernictwo czy nawet
metrologia są wysuwane jako jedynie słuszne. Wydaje się,
iż sprawa ta znajdzie się na dyskusyjnym forum, ale bez
względu na rezultat geodeci owocnie penetrują rewiry te
matyczne, przy czym szczególny nacisk kładzie się na zwią
zek geodezji z budownictwem maszynowym.
Trzecia cecha to nowe rozwiązania instruméntame i me
todyczne i ich mnogość. Zwiększająca się liczba wykształ
conych fachowo pracowników zwiększa jednocześnie liczbę
twórców nowości. Dodajmy do tego z jednej strony nowe
zastosowania geodezji, a z drugiej — braki w wyposażeniu
instrumentalnym, by zrozumieć panujący tu specyficzny
klimat. A efekt? Dla przykładu, zestaw rozwiązań instru
mentalnych opracowanych przez D. Pisarczyka czy po
mysłowy sposób pomiaru krótkich odległości w opracowa
niu W. Janusza i współautorów. Można chyba śmiało
mówić o sytuacji okresu przejściowego między dniem dzi
siejszym z jego stanem posiadania a jutrem. Czyż nie jest
tak w sytuacji nasadki dalmierczej Kerna DM 501, która
nasadzona na teodolit i wyposażona przez firmę w kalku
lator jest na dobrą sprawę prostą odmianą tachimetru
komputerowego. A czy inaczej można traktować zrodzony
w OPGK w Katowicach pomysł, by jedyne w kraju ASG
(urządzenie firmy Opton, które w powiązaniu z tachimetrem Reg Elta 14 + Eltac pozwala na tyczenie punktów
o zadanych współrzędnych) zastąpić tachimetrem BRT 006
zaopatrzonym w zwierciadło, dzięki czemu współrzędne
punktu na stanowisku BRT określa tachimetr komputero
wy lub' elektroniczny, a poprawkę tyczenia wyznacza spo
sobem klasycznym właśnie BRT 006. Pomysłowość w za
kresie sprzętu i metod wydaje się niewyczerpana i, co

pouczające, wcale nie jest regionalna. Można chyba mówić,
iż stanowi trzecią cechę charakterystyczną dzisiejszego
oblicza geodezji inżynieryjnej.
Wymienione cechy wyraźnie wypływają z konferencyj
nych referatów, których liczba jest imponująca — 42 re
feraty to przecież bardzo dużo. A jednak bez trudu można
wskazać luki tematyczne, choć przyczyny, z których wyni
kły są różne.
W pierwszej kolejności należy zatrzymać się nad zagad
nieniem, które pozornie w innym aspekcie rozpatrywano
na wstępie opracowania. Mówiono bowiem o ekonomicz
nych przyczynach dzisiejszego oblicza geodezji inżynieryj
nej i wskazywano na daleko posuniętą specjalizację w
technice, która doprowadziła do tego, że specjaliści wielu
branż, dotychczas radzący sobie bez pomocy geodetów,
obecnie sami działać nie potrafią. To oddanie pola ma głę
bokie skutki i to szczególnie w naszej branży. O ile bo
wiem specjaliści innych branż ograniczyli się do własnej
specjalności zawodowej, o tyle geodeci są zmuszeni do opa
nowania wielu poważnych zagadnień, więżących te specjal
ności z geodezją. Wytworzyła się paradoksalna sytuacja, w
której odbiorca pomiarów nie ma pojęcia, zaś usługowiec
— geodeta wnika nieraz bardzo głęboko w inną specjal
ność, by mierzyć poprawnie, a w wielu wypadkach jest
zmuszony do samodzielnego rozpoznania co powinno być
przedmiotem pomiaru. Paradoksalność sytuacji polega głów
nie na tym, że wielokrotnie geodeta szukając rozwiązania
zagadnienia, nie może poprzestać na wykonaniu pomiaru,
który spełnia jedynie rolę czynnika liczbowo opisującego
sytuację. Droga prowadząca do ustalenia najwłaściwszej
metody pomiaru wydłuża się niesłychanie, popełnienie po
ważnego błędu jest bardzo możliwe, wreszcie niezwykle
wartościowe rezultaty rozważań dotyczących przedmiotu
pomiarów, uzyskiwane przez geodetów, mają niebywale
trudny dostęp do świadomości specjalistów innych branż.
W materiałach katowickiej Konferencji zwraca uwagę re
ferat A. Fleszara pt. Metoda określania kształtu indy
widualnego linii ugięcia wału w układach wirujących. Cho
dzi tu o propozycję zastąpienia niezwykle żmudnych, pra
cochłonnych, a przy tym mało dokładnych metod określe
nia kształtu linii ugięcia wału drogą analityczną — metodą
pomiarowo-rachunkową, która może być bardzo użyteczna
w budownictwie maszynowym. Czy będzie? Jeśli nawet
tak, to dopiero po przejściu długiej, ciernistej drogi, prowa
dzącej do świadomości specjalistów innej branży, którzy
mierzenia nie tylko nie znają, ale wcale nie wyczuwają.
Ten brak poziomej współpracy jest ogromnie dokuczliwy,
głównie dlatego, iż jest ewidentnym hamulcem postępu
technicznego. Wynika on z tego, że w wielu branżach
technicznych zagadnienia pomiarowe uważane są za mar
ginesowe, gdy tymczasem okazuje się, że mają one znacze
nie podstawowe dla powodzenia w budowie i eksploatacji
obiektów i urządzeń, niewspółmiernie duże w porównaniu
do kosztu prac pomiarowych. Intensywne działania w kie
runku zmiany tej sytuacji powinny być podjęte. Na szczę
ście nie tylko my brak ten dostrzegamy. Oto w 1977 roku
Instytut Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej zor
ganizował konferencję — Metody doświadczalnych badań
właściwości mechanicznych zrealizowanych konstrukcji in
żynierskich. I choć była to konferencja poświęcona naj
ogólniej rzecz biorąc, deformacjom budowli, to jednak mia
ła charakter interdyscyplinarny, dający możność wymiany
doświadczeń i poglądów specjalistów różnych branż. We
wstępie do księgi konferencyjnej czytamy: Inspiracją do
zorganizowania Konferencji była odczuwalna powszechnie
konieczność wymiany doświadczeń na temat badań zreali
zowanych konstrukcji inżynierskich. Wymaga to przede
wszystkim ujednolicenia metod i sposobów badań w celu
umożliwienia porównywania wyników tych badań oraz
ujednolicenia sposobów interpretacji wyników badań. Spo
dziewamy się, że poza tym Konferencja powinna przyczy
nić się także do:
— upowszechnienia współczesnych metod badawczych;
— wymiany doświadczeń;
— stymulowania potrzebnych badań oraz eliminacji ba
dań zbędnych lub źle zorganizowanych;
— przygotowania propozycji do instrukcji i norm.
Wydaje się, ze słowa te znakomicie oddają sytuację, któ
ra również, a może zwłaszcza w geodezji inżynieryjnej wy
maga współdziałania wielu branż.
Z kolei przejdźmy do zagadnienia zupełnie odmiennego.
Nazwijmy je wstępem technologicznym, który — jak sądzi
my — ɔθst typowy dla całej polskiej techniki. Polega na
tym, że technologie oraz elementy technicznego uzbrojenia
stanowiska pracy bardzo rzadko są przedmiotem zaintereso
wania placówek naukowo-badawczych, a zainteresowanie
zagadnieniami technologicznymi nie jest uznawane za pra
cę naukową. Powoduje to odejście wartościowych jedno
stek od warsztatu, z bezpośredniego wykonawstwa. Szcze

gólnie jaskrawo widać to w budownictwie, gdzie bezpośred
ni udział inżyniera w pracach przy wznoszeniu budowli
jest zastraszająco niski, nie wiele lepiej ma się sprawa
z montażem maszyn i urządzeń. Czy można dziwić się, że
są to dziedziny tak ogromnie oporne na nowości? Czy
można bez zmiany sytuacji więcej niż marzyć o poprawie
jakości?
A jak ta sprawa wygląda w geodezji? Teoretycznie
znacznie lepiej, jako że należymy do nielicznych w ogóle
zawodów, których specyfika wymaga pracy umysłowo-fizycznej. Prawdą jest także, że w bezpośredniej produkcji
pracuje znaczna liczba geodetów z wyższym wykształce
niem. Powstaje wiele pomysłów ulepszających pracę tere
nową, ale trafiają one do dysponentów typu omówionego
wyżej. Z wymienionych powodów, a także ze względów
ekonomicznych, ambitniejsze jednostki odchodzą z bezpo
średniej produkcji, tonąc lub z trudem utrzymując się na
powierzchni morza biurokracji i gigantycznej nadbudowy
administracyjnej. Czy można dziwić się, że najlepszym po
mysłom technicznym brak po prostu siły przebicia. Nie
znajdują one poparcia nie rozumiejących produkcji inżynierów-urzędników. Na większości zjazdów SGP i konfe
rencji naukowo-technicznych postulowano utworzenie prototypowni lub zakładu produkującego krótkie serie sprzętu
pomocniczego. I co? Wiadomo, że nic. Jak więc traktować
wykaz tematów do najszybszego wdrożenia rozesłanych
przedsiębiorstwom pionu GUGiK w początkach 1977 roku,
w którym to wykazie znalazły się takie tematy; jak na
przykład tyczka składana. Można to traktować jak grote
skę, ale może oznacza to, że z wyżyn kierownictwa zaczy
namy dostrzegać codzienność produkcyjną. Może, ale chwi
lowo izolacja produkcji i pozostawienie jej samej sobie
jest tak jaskrawe, że trzeba to zaliczyć do najpoważniej
szych niedomagań polskiej geodezji inżynieryjnej. Może
owa składana tyczka czy niezły znak plastykowy, który
przecież opracowano w IGiK, świadczą o początkach prze
łomu. Oby tak było.
Przejdźmy wreszcie do nakreślenia perspektyw i tenden
cji rozwojowych geodezji inżynieryjnej. Wydaje się, że na
leży tu podkreślić trzy następujące kierunki:
1) ewolucję warsztatu;
2) rozwój tematyczny;
3) translokację branżową.
Ad. 1) ewolucję warsztatu nakreślono w omówieniu osnów
realizacyjnych. Nie ulega wątpliwości, że tachimetria kom
puterowa jest nowym elementem warsztatu. Można z du
żym prawdopodobieństwem prognozować stosunkowo szyb
kie wprowadzenie tachimetrów komputerowych do produk
cji i opanowanie przez tę metodę całości pomiarów realiza
cyjnych i inwentaryzacyjnych zakładów przemysłowych.
Należy oczekiwać, iż ta nowa generacja instrumenótw geo
dezyjnych wywrze ogromny wpływ na charakter i sposoby
pracy w geodezji inżynieryjnej.
Ad. 2) wzrost zainteresowania innych branż geodezją in
żynieryjną, zasygnalizowany wcześniej, nie ma bynajmniej
charakteru przejściowego. Można tu z całą pewnością mó
wić o prawidłowości. To, co niedawno było ewenementem,
dziś jest codziennością, powodując nowe zapotrzebowanie
na pomiary, będące specjalnością geodetów. Tak było z okrętownictwem, tak jest z montażem turbin czy wytwarzaniem
silników okrętowych lub pras hydraulicznych, gdzie praca
bez pomocy niwelatora, alinometru czy lunety autorefleksyj∏θj jest niemożliwa. Właśnie budownictwo maszynowe
zgłasza stale nowe zapotrzebowania na pomiary geodezyj
ne i są podstawy do twierdzenia, iż dotychczasowe doko
nania w tym zakresie są zaledwie początkiem współpracy
geodetów i mechaników nad rozwiązaniem zagadnień me
trologicznych w dziedzinie wytwarzania i montażu maszyn.
Ad. 3) truizmem jest twierdzenie, iż geodezja inżynieryj
na ma taki poziom i charakter jak przemysł inwestycyjny.
Prawdę tę należy tylko rozszerzyć na techniczną futurolo
gie> by z dużą dozą prawdopodobieństwa określić zaanga
żowanie geodezji w zaspokajanie potrzeb innych branż.
Przesunięcie środka ciężkości zapotrzebowań iest sprawą
ewidentną w związku z rozwojem energetyki. Żelazne pra
wo rozwoju gospodarczego wymaga podwojenia mocy za
instalowanej w ciągu 10—12 lat. A więc około roku 1990
powinniśmy mieć w kraju 40 000 MW, a w tym wcale po
kaźny procent w elektrowniach jądrowych. By temu podo
łać, trzeba dokonać poważnej translokacji potencjału ludz
kiego. i sprzętowego i postawić go do dyspozycji energetyki.
Dodajmy, że energetyka jądrowa stawia zadania bez pre
cedensu jeśli chodzi o dokładność pracy i jej udokumen
towanie. Konieczność poważnych przeobrażeń nie tylko me
lodycznych. ale i organizacyjnych, rysuje się wyraźnie ja
ko potrzeba najbliższych już lat w polskiej geodezji.
Dokonana synteza problematyki technicznej podnoszonej
na Konferencji katowickiej przekonywa — jak sądzimy —
o randze geodezji inżynieryjnej i powadze jej zadań.
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Wyznaczenie położenia punktu na powierzchni Ziemi z obserwacji satelitarnych
Wystrzelenie pierwszego sztucznego satelity Ziemi (SSZ)
w dniu 4 października 1957 roku zapoczątkowało epokę
wykorzystania przestrzeni kosmicznej do badań i rozwoju
wielu nauk. Między innymi rozwinęła się nowa dziedzina
geodezji, zwana geodezją satelitarną lub kosmiczną. Roz
wiązuje ona zarówno poważne zagadnienia naukowe, jak
i inżynieryjno-techniczne. Satelity w geodezji wykorzysty
wano od dawna, ale były to satelity naturalne — Księżyc,
gwiazdy — odległe i dające niezbyt wysokie dokładności.
Pierwszy wykorzystał Księżyc do wyznaczeń parametrów
Ziemi L. Euler w 1768 roku. Potem zaczęto wykorzystywać
także gwiazdy. Prace nad wykorzystaniem obserwacji astro
nomicznych w geodezji prowadzili między innymi: Cz. Banachiewicz (wyznaczenie odległości między stacjami z obser
wacji zaćmienia Słońca), Helmert (określenie figury Ziemi
z obserwacji zakrycia gwiazd przez Księżyc), Athanassiadis, Väisälä (założenie sieci triangulacyjnej, oparte na
Odfotografowanych błyskach świetlnych na tle gwiazd), Mar
kowitz, Lambert (wykorzystanie obserwacji Księżyca i zać
mień Słońca do badań geodezyjnych), Michajlow (metody
fotografowania Księżyca na tle gwiazd). Wprowadzenie
sztucznych satelitów przesunęło przytoczone metody na dal
szy plan, ale nadal wykorzystuje się je do badań geodezyj
nych — w służbie czasu, badaniu nierównomierności obrotu
Ziemi wokół osi itp.
Metoda fotografowania punktu świetlnego na tle gwiezd
nego nieba była podstawą obserwacji sztucznych satelitów
w celu utworzenia triangulacji satelitarnej i badania pa
rametrów Ziemi. Jednak wymaga ona odpowiednich wa
runków meteorologicznych i dodatkowych obserwacji, dla
tego ostatnio jest wypierana przez metody radiotechniczne,
pozwalające na określenie położenia punktu w układzie
współrzędnych geocentrycznych.
Rodzaje obserwacji satelitarnych (rys. 1)

Aby móc zastosować jakąkolwiek metodę wyznaczania po
łożenia punktu na powierzchni Ziemi, z wykorzystaniem
obserwacji sztucznych satelitów Ziemi (SSZ), należy wy-

rzystać jeden rodzaj obserwacji, na przykład wcięcia kąto
we — tylko pomiar kierunków do SSZ, lub różne rodzaje
obserwacji — jednoczesny pomiar kierunku i odległości do
satelity.
Pomiar kierunków — triangulrcja satelitarna

Na pomiarze kierunków są oparte dwie metody — foto
graficzna (najczęściej stosowana) i elektroniczna.
Metoda fotograficzna

Polega ona na Odfotografowaniu satelity na tle gwiazd.
Współrzędne gwiazd jako punktów oporowych bierzemy
z katalogu. W tej metodzie wykorzystuje się specjalnie
przygotowane kamery, które mogą Odfotografowac satelitę
i gwiazdy sześcioma sposobami (zależnie od ruchu kamery).
Najdogodniejsza do dalszego opracowania jest metoda dają
ca na kliszy punktowe obrazy gwiazd (ruch kamery zgod
ny z ruchem sfery niebieskiej).
Etapy opracowania obserwacji:
1) identyfikacja gwiazd oporowych i wyszukanie współ
rzędnych w katalogu;
2) pomiar zdjęć na koordynatografie w układzie Oxy;
3) przejście z układu Oxy na układ Oξη (związany z okre
ślonym punktem sfery) drogą zastosowania odwzorowania
afinicznego ;
4) obliczenie współrzędnych równikowych satelity.
Wadą metody jest zależność od warunków atmosferycz
nych. Dokładność określenia topocentrycznego kierunku za
leży od czynników, które można ująć w 3 grupy. Pierwsza
to niedokładne współrzędne gwiazd oporowych w katalo
gach, druga to błędy wynikające z metody pomiaru — błędy
aparatury, a trzecia jest spowodowana wpływem środowi
ska (refrakcja i aberracja satelitarna eliminowana częścio
wo przez odpowiednie poprawki).
Metoda elektroniczna
Metoda elektroniczna — interferencyjna — wykorzystuje
zjawisko interferencji fal elektromagnetycznych wysokiej
częstotliwości, wysyłanych przez satelitę, a odbieranych w
dwu stacjach naziemnych. Ruch satelity rejestruje się jako
sinusoidalne wahanie natężenia. Liczbę k wyznacza się na
ogół inną metodą, najkorzystniej za pomocą drugiej pary
anten. Na tej zasadzie oparto systemy MINITRACK I oraz
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MINITRÀCK MARK II, stosowane głównie do celów geo
dezyjnych. Dokładność pomiaru kierunków wynosi około
±20”, zaś błąd rejestracji czasu 1—2 ms. Wadą metody jest
znaczny wpływ środowiska, zniekształcający wyniki pomia
rów. Osłabia go wprowadzenie poprawki z tytułu refrakcji
elektronicznej fali radiowej.

Rys. i

»

konać obserwacje i do ich opracowania zastosować odpo
wiednią metodę. W geodezji satelitarnej mamy do czynienia
z pomiarami kierunków do SSZ, odległości stacja — sate
lita, różnic odległości lub prędkości radialnych i wysokości
satelity nad powierzchnią Ziemi. Do określenia nieznanych
wielkości, na przykład współrzędnych stacji, można wyko
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Pomiar odległości

Metoda laserowa (najdokładniejsza)
Pomiar odległości do satelity ,polega na pomiarze czasu
potrzebnego na przebycie przez promienie laserowe drogi
od nadajnika (umieszczonego w stacji) do satelity i z powro

tem. Należy uwzględnić przesunięcie promienia odbitego od
satelity wywołane zjawiskiem aberracji. Dokładność meto
dy zależy głównie od czynników zewnętrznych, zniekształ
cających pomiar. Obecna dokładność pomiaru wynosi od jed
nego do kilku metrów.

Podział metod satelitarnych wyznaczania położenia punktu
na powierzchni Ziemi (rys. 3)

W geodezji satelitarnej położenie punktu geodezyjnego
można wyznaczyć trzema grupami metod. Są to metody:
dynamiczne, wykorzystujące znajomość orbity SSZ; geo-

Metoda elektroniczna

Miarą odległości do satelity jest przesunięcie fazowe fali,
otrzymane względem fali początkowej. Aparatura satelity
odbiera wysłany z Ziemi sygnał, demoduluje go i wysyła
z powrotem na zmienionej częstotliwości nośnej. Na tej za
sadzie pracuje system SECOR. Elektroniczne pomiary odle
głości zakłóca refrakcja elektroniczna (wprowadza się po
prawkę). Źródłem błędu jest także współczynnik załama
nia fal n, którego wartość w górnych warstwach atmosfery
jest znana z niską dokładnością. Obecnie uzyskiwana do
kładność pomiaru tą metodą jest rzędu ±(20—30) m. Daw
niej do pomiaru odległości stosowano także metodę radio
lokacyjną, ale daje ona bardzo niskie dokładności i dlatego
rzadko jest wykorzystywana w geodezji satelitarnej.

PODZIAL METOD WYZNACZANIA POLOZEN/A

PUNKTU NA POWIERZCHNI ZIEMI Z OBSERWACJI
SZTUCZNYCH SA TELITÓW ZIEMI (SSZ)

Pomiar różnic odległości

Metoda elektroniczna
Wykorzystuje ona efekt Dopplera. Aparatura zamieszczo
na na satelicie wysyła sygnały o ciągłej, stałej, niemoduIowanej częstotliwości ∕s. Częstotliwość odbierana przez sta
cję jest inna, wynosi fr∙ Porównuje się ją z częstotliwością
generatora wzorcowego umieszczonego w stacji obserwa
cyjnej J0

ω
Rozwiązanie sprowadza się do określenia wartości całki

N = 'f(fo-fr)dt
(2)
«1
W tej metodzie największy wpływ na dokładność pomiarów
mają czynniki zewnętrzne, a przede wszystkim refrakcja
jono- i troposfery. Na omówionej zasadzie działają systemy
TRANSIT i DOPLOC. Metoda pozwala określić pozycję pun
któw geodezyjnych z dokładnością 1—3 m, z użyciem efe
meryd precyzyjnych orbity satelity oraz odpowiedniej me
tody obserwacji i wyrównania.
Systemy oparte na obserwacjach metodami radiolokacji

Na zasadzie wykorzystania efektu Dopplera i metody in
terferencyjnej opiera się system MICROLOC, pozwalający
określić kierunek do satelity z dokładnością 2—3’.
Do pomiaru toru satelity wykorzystuje się system AZU
SA, oparty na pomiarze kierunku i odległości z wykorzy
staniem metody interferencyjnej i elektronicznej. Błąd okre
ślenia odległości wynosi ±10 m, a cosinusów kierunkowych
±3X10-5.
System MISTRAM wyznacza odległość do satelity, pręd
kość zmiany odległości, różnicę odległości i prędkości jej
zmian. Wielkości te można wykorzystać do określenia poło
żenia satelity z błędem ±3 m i jego prędkości z błędem
±3 cm/s.
Altimetria

Ten rodzaj pomiarów jest stosowany w geodezji, ale ra
czej nie wykorzystuje się go do określenia położenia punktu
geodezyjnego, dlatego nie będę go szczegółowo analizować.
Warto tylko wiedzieć, że jest taki rodzaj obserwacji i ma
praktyczne zastosowanie przy wyznaczaniu powierzchni
geoidy
hβ = hs — ha — Jft
(3)
gdzie:
hg — wysokość geoidy;
hs — wysokość satelity otrzymana na podstawie znanego
toru satelity;
ha — wysokość satelity wyznaczona altimetrem;
żih—poprawka związana z prądami, wiatrami, przypły
wami morza.
Dokładność wyznaczenia wysokości satelity przez altimetr jest rzędu 1—2 m, co pozwala na określenie po
wierzchni geoidy z dokładnością około ±5 m (wymagana
jest dokładna znajomość orbity satelity i eliminacja błędów
systematycznych).

Metoda
Vaisalat
Velsa

Metoda
Milberta

Rys. 3

metryczne, oparte na pomiarach wykonywanych na Ziemi;
astronomiczne, wykorzystujące naturalne obiekty kosmicz
ne i zjawiska astronomiczne, takie jak zaćmienia gwiazd
i Słońca.
Metody dynamiczne

Metody zaliczane do tej grupy można podzielić na dwie
podgrupy. Do pierwszej, zawierającej tak zwane metody
orbitalne, należą te metody, które wyznaczają razem nie
znane elementy orbity i szukane niewiadome, takie jak:
współrzędne stacji, parametry pola grawitacyjnego lub po
tencjału ziemskiego. Druga podgrupa — metody półorbitalne — zakłada znajomość elementów orbity i posługuje się
nimi do wyznaczenia pozostałych niewiadomych. Metody te
nie wymagają jednoczesnych obserwacji w kilku stacjach.

Metody orbitalne
Pozwalają na obliczenie współrzędnych stacji, elementów
orbity w punkcie początkowym luku, parametrów pola gra
witacyjnego lub potencjału ziemskiego oraz parametrów
Ziemi. Niewiadome te uzyskuje się przez rozwiązanie ukła
du równań błędów metodą najmniejszych kwadratów. Ele
menty orbity satelitarnej przedstawia się w postaci rów
nań
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α = α0 -¡- α1 (t —t0) + O2 (t

Metody półorbitalne

t0)2

e = e0 + et (t —10) + e2(l — i0)2
ωo + ∆ω" + ωl(t-t0) + a>2(t-t0)2

co =

(4)

£ = l'o + Jl" + ¿1 (i — *
o) + *2 (i

Í2 =

iθ)2

Ωo + ΔΩ" + Ωl (i — t0) + Ω1(t

I0)2

Zakładają one znajomość elementów orbity SSZ i dlate
go są łatwiejsze do obliczeń. Tok pracy jest taki sam jak
w metodzie orbitalnej, z tym tylko że w wyrównaniu od
rzuca się błędność elementów orbity, co powoduje brak w
równaniach błędów poprawek δaj, δej,...
Metody geometryczne

M = M0 +JM"+ M1 (i —10) +M2(C-I0)2

gdzie:

a¡, e¡,... — stałe parametry (t.==l, 2) — efe
merydy orbity,
α0, e0,... — elementy orbity w punkcie po
czątkowym luku dla t=t0;
Δω”, Ai”, ΔΩ”, ΔΜ” — poprawki wprowadzone do ukła
du chwilowego ze względu na
precesję i nutację.
Mając potencjał zakłócający T w postaci funkcji kuli
stych, możemy ostatecznie otrzymać elementy orbity jako
funkcję stałych parametrów, elementów początkowych i sta
łych Stokesa. Współrzędne kartezjańskie satelity otrzymu
jemy z równań

x"s

cos (»+co) cosΩ-sin(o+co)sinΩ cosí

y's = T-

cos(»+co)sinß+sin(»+co)cosß cosí

(5)

Jest to najliczniejsza grupa metod i najczęściej wykorzy
stywana. Zawarte w niej metody posługują się satelitą jako
ruchomym celem. Można je podzielić na 3 grupy, to jest
triangulację satelitarną (tylko pomiary kierunków), trilaterację satelitarną (tylko pomiary odległości) oraz satelitarną
sieć wektorową (pomiar kierunków i odległości).
TtrianguIacja satelitarna

Metoda
wcięć
kątowych
* i
•r»>
-*
Dane są jednoczesne obserwacje kierunków ze stacji
A (aA, δΑ), B (aB, δΒ), C (ac, δc). Szukamy geocentrycznych
współrzędnych sputnika (x, y, z) i stacji A (XA, YA, ZA).
Metoda polega na przekształceniu znanych wzorów wyra
żających stosunek współrzędnych sputnika i stacji oraz
wielkości obserwacyjnych
ξi = x-Xi = ri cos δi cos a¡

ηi =y- Yi = ricosδisinai

sin(» +co) sini

ζi = z —Zi = ri sin δi
Pomiary jednoczesne należy wykonać w co najmniej trzech
stacjach (dwu o znanych współrzędnych). Da to 9 równań

gdzie:

÷√-

I-H

E

--------- tg—
1-e
2

n- (i — i0)

= M=

(10)

E — esinE

a (1-e2)
r =------------1 + e COSV
Położenie stacji obserwacyjnej otrzymujemy z równań
.VQ

(6)

= Bz(-Θ)S-⅛

gdzie:
X
U=

1

Y

S=

Z

O

ξ

O 1 η

Bz(Θ) =

cos Θ

sinΘ

0

— sinΘ

cos Θ

0

O

1

O
—ξ η 1
— współrzędne bieguna;
X, Y, Z — przybliżone współrzędne stacji.

Równania wyrażające wielkości obserwowane, zależnie od
niewiadomych, to
Rys. 4
G)

a dla odległości

s = |/(x;-R2(-0)S->u)2
(8)
Linearyzując (7) i (8), otrzymujemy wzory liniowe równań
błędów

υ=-l+ ∑ κljδaj + ∑ κ2jδej + ɪ1 κ3jδωj + ∑ κij δij +
J=O
J=O
j=0
J=O
+ ∑ ×ijδΩj+ ∑ κtj δMj + ∑∑(Vlm^lm ÷ 7Im Im) +
J=O
j=O
Im
+ ξΔX+ηΔY+^ζΔZ
(9)

które dają
— poprawki do obserwacji;
— poprawki do współczynników aj z rów
nania (4)
ΔX, ΔY, JZ — poprawki do przybliżonych współrzędnych
stacji.
Potencjał zakłócający T można zapisać także jako fun
kcję anomalii siły ciężkości ziemskiej. Wtedy w równaniu
poprawek człon zawierający stałe Stokesa (równanie 9) zmie
ni się w człon zależny od średniej wartości anomalii siły
ciężkości.

V
δaj,...
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z 9 niewiadomymi: rɪ, r2, τ3, x, y, z, XA, YA, ZA. Wykorzy
stanie metody w praktyce jest niełatwe, gdyż jednoczesny
pomiar w trzech stacjach jest bardzo utrudniony. Błędy
spowodowane niesynchronizacją (niemożliwe do uniknięcia)
zniekształcają wyznaczone współrzędne.

Metoda koła jednoczesności
Dane są przybliżone współrzędne stacji C (X0c, Yoc, zoc),
pozycja satelity na torze, obliczone na moment obserwacji
z pomiarów w stacjach A i B. Szukamy współrzędnych
stacji C.
Przyjmujemy oznaczenia:
«, <5 — geocentryczne, równikowe współrzędne SSZ;
«c, δc — topocentryczne równikowe współrzędne SSZ.
Równanie wyjściowe
rc cos ∂c cos αc = r cos <5 cos a — Xq cos Θg — Yg sin Θc
rccos<5csinac =

r cos<5sina — Xc sinΘe + YccosΘc

(H)

rcsin⅛ = rsin<5— Zc
Przekształcając przytoczone równania i dzieląc przez siebie
oraz dodając równanie toru, otrzymujemy układ równań
pozwalający obliczyć niewiadome. Do wyznaczenia niewia
domych (pięciu) Xe, Ye, Zc, ac¡, cSc∣∙ należy mieć trzy mo
menty obserwacji. Poprawki do niewiadomych Vc, Ye, z∙c>
«ci, δci otrzymujemy, różniczkując wzory

[reos δ-Xc eos(ɑ — Θa) + Yc sin(ɑ — Θg)] tg(ac — a) =
Ilatei jak
i odik w

cU qi Si
Vii = — -ɪ

= Xc sin (a — Θg) + Yc (a — Θg)
! r cos ô — Xc cos (a — Θg) + Yc sin (a — Θg)] tg 0c

=

= (r sind — Zc) cos(ac — a)

(12)

Sredni błąd

[wp]
n—2

ð = δ0 + (a — a0)D',/2 + (a — a0) (a — a1) D"l +
+ (a — a0) (a - ɑɪ) (a - a1)D∖'j2

Drzyjako
jest
ilate:arną

stacji
nych

Zλ).

zyraoraz

(17)

[ggg]

(18)

n —2

Metoda

gdzie:
D — funkcje a0, ó0, a¡, δ∙∣ (i=l, 2, 3) — cztery znane pun
kty, w których wyraża się pozycję satelity.

Funkcję Legendre’a
(19)

Metody płaszczyzn synchronizacji
Metody tej grupy są najliczniejsze. Wykorzystują one
związki geometryczne, które zachodzą między wektorami
obserwacyjnymi i szukanymi, leżącymi w jednej płaszczyź
nie synchronicznych obserwacji.
Metoda Zongolowicza

różniczkuje się względem niewiadomych i przyrównując ją
do zera otrzymujemy 4τι+2 równań. Do nich dopisujemy n
równań typu (13). Ich rozwiązanie daje 2+5n niewiado
mych: X, y, k¡ (i=l, ..., n), υij (i=l, ..., τι, j=l, 2, 3, 4).
Podobnie podchodzą do tego zagadnienia Väisälä i Oterm.
Obliczają oni poprawki do kierunku cięciwy ΔΦ, ΔΛ z po•z

Wykorzystuje ona właściwości iloczynu mieszanego trzech
wektorów. Równanie wyjściowe w postaci szeregu Taylora

staci liniowej funkcji

F = N-j =0, gdzie

jv⅛∙.lx*.

•z

×f

I

·

Metoda Ustinow a-K Ienickiego
Jest ona oparta na podobnych zasadach co metoda Zongołowicza. Wykorzystuje właściwości iloczynu skalarnego
(rys. 4)

(10)

rzęch
ivnań

F=N-T = O = Ai

(20)
'j

= {JXipJYipJZ0}

—
i×i,
Nlj = {Ai,Bi,Ci}=-~-

Ii × »Ί
•z

Równanie (20) w postaci współrzędnych, ułożone dla każ
dej obserwacji, daje stosunki przyrostu współrzędnych.
Z tego

j. (Jif)-O
gdzie: J- f1(Φ,Λ)
i^-fl(δ,t)
f3(δ',f)

Y

Obliczone wielkości w dalszym etapie wyrównania trak
tujemy jako obserwacje.
Wyrównanie dwuetapowe

A,B -stacje obserwacyjne
S -położenie satelity

orzyzesny
Błędy
ięcia)

Z0c)>
wacji
Inych

εi = Aid

Niewiadome otrzymujemy, rozwiązując układ takich rów
nań (dla każdej płaszczyzny synchroniczności) metodą naj
mniejszych kwadratów. Obserwacje można wyrównać meto
dą pośredniczącą lub za pomocą korelat.
Metoda

pośrednicząca

Równanie wyjściowe
(14)

Z;
iZ.

Funkcja Legendre’a
4

(11)

siebie
wnań
ewiamɑ:, Zc>

Dla każdej obserwacji można ułożyć równanie poprawek
w postaci

(15)
Φ = ∑vijPij~2kiεi
i-l
Niewiadome x, y otrzymujemy z rozwiązania układu,
gdzie q to wagi obserwacji
J_ _ y cij
[[ααg]x+ [α⅛9]y + [α⅛] = 0
(16)
qi
j+i, pij ’ i[aδg]x + [6i>g]y+[fc⅛] =0

(22)

gdzie:
li = Ai

ε∙∣ — funkcja poprawek do obserwacji i stosunków
JX
JY
^JZ^
AZ '
Równania te oblicza się z zachowaniem warunku [sep]=
=min. Jest to pierwszy etap wyrównania. W drugim eta
pie oblicza się wagi niewiadomych Φ oraz A i układa równania błędów w postaci
va = — adXi — bdYi + adXj + bdYj + Ia
z wagą pa
(23)
t>φ = - cdXi - ddYi - edZi + CdXj + ddYj + edZj + lφ
z wagą

pφ ι

gdzie:
Ia = arc tg

I

0

-A0

Poprawki υti otrzymujemy, różniczkując (15) i przyrów
nując do zera
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Jeżeli przyjmiemy, że dδ i cos<5 da są równe i niezależne,
to otrzymamy
V + Cvdφ + Cχdλ + (— UoX0) = 0
(33)
gdzie:
sin2(// + V)
V = —------------- ;---- - const
sin2// -ɪ- sin2ιl
W wyniku wyrównania otrzymujemy dφ, dλ.

Układ rozwiązujemy pod warunkiem
[PA vλ1'λ] + [pΦVφVφ] = min
Błędy obliczonych kątów Φ i Λ

gdzie:
mJr ~ A: PPJjy2
AZ
AZ

m Aχ ~ ±PPAχ2;
AZ~
AZ

, / [p∣t
*⅛¾l
Wyrównanie jednoetapowe

Równania błędów przyjmą postać
- Ak dXi -BkdYi-Ck dZi + Ak dXj + BkdYj +

+ CkdZj + lk = εk z wagą p‘j

(26)

gdzie:

1* — dj(dX)β + ¾(Λl')o + Ck(AZ)0 ;
εk — funkcja poprawek do obserwacji i przyrostów AX,
AY, JZ;
pjj — funkcje wag wielkości obserwowanych.

Rozwiązanie sprowadza się do rozwiązania k równań dla
k obserwacji (k płaszczyzn synchronicznych) z zachowa
niem waruŋku [pεε]=min.
Błąd określenia położenia stacji z wykorzystaniem tej
metody wynosi

Metoda Milberta

Metoda ta opiera się na rachunku wektorowym i na
związkach geometrycznych zachodzących między wektorami
płaszczyzny. Wektor normalny płaszczyzny synchronizacji

(27)
gdzie:

w2 = -≤(¾ + PJ-jk) + 2M2
o2

m = m1.cosa = mg- ;
D — odległość między stacjami;
M0 — błąd położenia punktu stałego;
B — kąt między kierunkami zamykającymi w punkcie
wyznaczonym, sprowadzonymi do wspólnej płasz
czyzny
cosB = cos Φik cos Φjk cos(Ajk- Λik) sin ΦiksinΦjk
Metoda Arnolda-Schoepsa

Dane są kierunki do satelity
cięciwy κo (P1, Pi).
Wersor normalny

∏,K. Szukamy kierunku
Warunek synchronizacji

u0 =

jα0×60∣

7a = ! P?S| ;

⅛ = ∖P2S∖

(28)
(29)

Równanie poprawek

7a a° - εb b° - (k2 - k1) =O
(30)
Do równania poprawek wprowadzamy przybliżone wielko
ści z ich poprawkami. Mnożąc (30) przez u0 otrzymujemy
εa0u0da0 — ε∙∙0u0db0 — u0dκ-u0κ0 = 0

e∣,2 ■ (Rj + JR,∙) — ɑ

Cg dδa+Ca daaA^Cs dδb-∖-Cabdab-p Cb,d<p + Cχdλ-u0κ0 = 0

(32)

(35)
(36)

(37)
d = — ARi-et.2 = Ri-ei2
[dd]
=
z tego otrzymujemy
z zachowaniem warunku
=min. Traktując e-∣i jako obserwację, otrzymujemy

7°.

(31)

Wielkości przybliżone a00,b°,κ0 można przedstawić za pomo
cą wielkości obserwowanych a, δ oraz przybliżonych ro*<p o,
λ0 (dla κo). Różniczkując a°,b0,k0
0 względem tych wielkości,
otrzymujemy da°, db°, dk, które po podstawieniu do (30)
dają równanie poprawek
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(i = 1, ..., n)
W wyniku błędnych obserwacji otrzymujemy

eι,2 ∙-R/ = 0

2>u = ÷ + d
rij'

-C0-

(38/

Vf wypadku wystąpienia warunku bazowego rkι=b∣tι dochodzi równanie poprawki bazowej

= -d⅛ ∙ ⅛ +¼4'- + ⅛ ~⅛

(39)
rkl
rkl
Równania poprawek wyrównuje się łącznie, zachowując
warunek [pvu]+[puu]=V=min.

Ukl

II sposób: dane są przybliżone współrzędne punktu P:

Metoda V ä i s ä 1 ä-V e i s a

Przedstawia ona jeden z najprostszych sposobów wyrów
nania obserwacji.
Dane są kierunki do satelity z dwu stacji synchronicz
ności α1,‰, przybliżone wartości kątów kierunkowych cię
ciwy Φo, zl0∙ Szukamy poprawek do Φo i Ao. Etapy pracy:

1) obliczenie
kowych

∏λ = (ɑɪχa2)j- 0raz Je≡0 cosinusów kierun

cos γw.

cos afyj-

χp,yp,zp

...

...
’ xP". = 'Xp + δx
(45)

y P = y'p + δy

Zp ~ ∑p-iΓ Ôz
a) fi (χk , Vk -zk> = V (χk—χ∣)2 + (y⅛-y>)2 + (zk—¾)2
b) Zi-Si = 0
w postaci liniowej

= ∙sι

sI+⅛-⅛+2L-210y+ Vî.&_,. = 0
2) obliczenie kątów między Wj a przybliżonym kierun
kiem cięciwy
coscDj — Wj-e = 0
Równanie to różniczkujemy względem Φo, Ao, ωj i przecho
dzimy dɔ równania błędów

S1-

Sf

si

ai

bi

ci

(46)

(47)
(48)

li = «Í ~ si.
dla i>3 w miejscu zera wystąpi poprawka v¡:

εi = sinA ∙vφ-cosA ∙VΛ'.+ lωl z wagą p = —-—
(40)
p∙'
ej
j
gdzie:
lω, = ωj—90° (błędy obserwacji);
vλ- = Va ∙ cosΦo;
8j— funkcja poprawek do obserwacji i pochodnych
wektora W względem wielkości obserwowanych
6, t;
Apj — kąt odchylenia płaszczyzny synchronizacji od koła
czasowego zawierającego cięciwę;
3) przejście z układu poprawek (40) do układu normalne
go i obliczenie poprawek do Φo oraz Ao;
4) obliczenie błędów

m2

[pcos2.4p]

[psin.4pcos.4p]

(41)
[psin.4pcos.4p] [psin2Jp]
[p/Pk Sin2 (Λpy -Apk)]
Przy niesynchronicznych obserwacjach do równań poprawek
należy wprowadzić dodatkowe człony.
Trilateracja satelitarna

Metoda wcięć liniowych
Najprostsze do obliczeń jest wcięcie liniowe z czterech
stacji (jedna stacja jest nieznana). Wykorzystujemy wówczas
równania
(.χk - χι)2+(y∣t -y¡)2+(⅞ - z∣)2 = slk

(42)

dla i=l, 2, 3, 4; k — położenie satelity.
Pomiarów takich w praktyce nie prowadzimy ze względu
na duże trudności techniczne.
Rozwiązania liniowego wcięcia przestrzennego. Dane są
s¡, xi, Vi, zi: i=A, B, C — znane stacje. Szukamy xP, yP,
zP. Oznaczenia: l, m, n — cosinusy kierunkowe odległości
Sik. Etapy obliczeń:
I sposób:
a) obliczenie przyrostów
Ax = xp-xa = sllx
(43)
Ay =yP-yA = slmx

Az -Zp zA ~~ sl nX
b) ułożenie równań, które, rozwiązane metodą wyznaczni
kową, dadzą cosinusy kierunkowe l, m, n
91

∣Λβ^ + mΛBmι÷nΛBnx

— Pl — COS1Fl — s∣

9a
¡AC^x + mACmx + nAC nx — Pz — cosVi ~ j
q¡ (rys. 9) obliczamy z trójkątów ABP i ACP
⅛ + mJ + ∏χ = 1 → nx→ lx, mx
c) wykorzystanie (43) do obliczenia Xp, yP, zP.

I44)

Rys. 9

c) rozwiązanie układu (48). Błąd określenia położenia punk
tu P
3

s

3

κ

Mp = Ÿ——-----k=ι

(49)

sm⅛

gdzie:
Mic — błąd położenia SSZ;
τns — błąd pomiaru odległości;
ψ
— kąt między kierunkiem na jeden punkt —A—
(z punktu położenia SSZ) a płaszczyzną zawiera
jącą dwa pozostałe kierunki B, C.
Według badań modelowych Schoepsa wystarczy znać odle
głości z dokładnością ±2 m, Podniesienie dokładności po
miaru nie wpływa na zwiększenie dokładności pozostałych
czynników.
Metoda Dopplera

Praktycznie położenie punktu przy wykorzystaniu efektu
dopplerowskiego opiera się na wykorzystaniu przytoczonych
niżej wzorów
(50)
rU = [(
*j - x¡)2 + (yj -y¡)2 + (zj - *∙> 21 * '2
(1)
(2)

C
L0==T

rιjk = rik

riJ = ɪ'o lNij∣c

Af-At]

(51)

— częstotliwość wzorcowa;
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∆t — okres między dwoma kolejnymi momentami
obserwacji;
Jf — stała odchyłka częstotliwości.
Podstawiając wzory typu (1) do (2) otrzymujemy

gdzie:

* = ɪ {[(⅞ - *i)2 + (n -yi)2 + (⅞ - χi)2l1/2 +
⅝

Metodę tę w ujęciu rachunku wektorowego przedstawił
Rehse.

° - [(Xj -xi)2 + (‰ -y.·)2 + (≡,∙ -*i)2yzι} + df∙d'

V1 .== vt cos <5

JJ0 = JJ0 cos Φo

(52)

Metoda Schoerbana
Dane są: Dll∙, D2t — pomierzone odległości ze stacji P2,
P3;
Ui(u-,v-,wi)— wektor kierunkowy P1St. Szukamy wyrów
nanych współrzędnych stacji P3.

Rys. 10

Wzór ten pozwala obliczyć pozycję punktów geodezyjnych
z dokładnością 2—3 m. Należy pamiętać o wpływie błędów
efemeryd i wpływie atmosfery na zniekształcenie wyników.

P1Si = dlUi
Dzli = (diUl-Lty = d^Uf+Lz-2diUiL1→di→ XSi, YSi,Zs¡

Równania warunkowe kierunku i długości

Satelitarna sieć wektorowa

vll = diδui = (l-uzi)dxsι — ulivlidy s¡ -uli Wlidzsι

Metoda kombinowana
Dane są pomierzone kierunki do satelity a, Ô oraz odle
głości stacja — satelita r¡. Szukamy długości i kierunku
cięciwy łączącej stacje L1,
(53)

Ll,2 =T1-T1
gdzie:

;

r = r

t=

a — Θj

(54)

bsin ð

(55)

L0 = L0
sin Φ

ozn ε0

Na momenty Qj zestawiamy równanie warunkowe

F1 =r1at + r1a1 - L0ε0 = 0
F2a = (ɑɪɑiɛo) = θ

(56)

V21 = diδvi — ulivlidxsi 4~ (1 *hi)4Xs<
v11(Flidzsi
v3i = diδWi =-uliWlidxst-vliWlidyst +(I-Wfodzst
”4i = 0Dli = u0
lidxsi + v02idyst + W2idzs.

Vsl = 0°2i = u3idxs, + ⅛∙dysi + W0i dzs, - u°idxP3 +
- JF^1 dzP3+ (D02i-Dli)
Układ ten, rozwiązany metodą najmniejszych kwadratów,
daje szukane poprawki. Wagi do równań są proporcjonalne
do kwadratów odwrotności błędów wyznaczenia współrzęd
nych kierunku P1S1.
Metody astronomiczne

Wykorzystują one zjawiska zachodzące w przestrzeni,
a powodujące na przykład zakrycia gwiazd przez Księżyc
i zaćmienie Słońca. Te ostatnie wykorzystywane są rzadko
i to głównie do wyznaczenia dużych odległości lub nawią
zania odległych punktów. Metody wykorzystujące zakrycia
gwiazd przez Księżyc są o tyle cenne, że dają możność
wyznaczenia współrzędnych geocentrycznych oraz kształtu
i rozmiaru Ziemi.

Wyznaczenie absolutnych współrzędnych z zakryć gwiazd

Dane są współrzędne stacji (φ, λ, δ), współrzędne Księży
ca («μ, δΜ, Km, ∏μ), współrzędne gwiazdy (as, δs, Ks,
∏s). Szukamy poprawki do przyjętych wartości δ<p, δλ, δρ.
Podstawowym równaniem metody jest
JT= T-T0 = α'δλ + όδφ + νόαΜ+<1'δδΜ + β,δΠΜ+/δΚΜ +

gdzie:

+ g'δas + h'δδs + i'δKs + jδ∏s + kδ∩

cos β1 ≈ ε0∙a1

Postać liniowa równań poprawek57

a, b, c, ...
(57)
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(59)

gdzie:

— współczynniki będące funkcją
współrzędnych miejsca obser
wacji, współrzędnych Księży
ca, jego promienia K i paraIaksy p;

JT

— różnica między momentem
I zakrycia obliczonym z przyję
tych wartości a momentem
rzeczywistym;
ó«s =δδs=δKs=δΠs = O — gdy współrzędne gwiazd zna
ne z dokładnością katalogów.
Metoda wymaga odpowiednio dużej liczby obserwacji i nie
daje możności wyrugowania niewiadomych dotyczących
Księżyca. Wyniki wyznaczeń tą metodą mają dokładność
rzędu 30—40 m. Jest ona ograniczona nieznajomością do
kładnych wartości efemeryd Księżyca, czasu efemerydalnego itp.
Zakończenie

Metody wyznaczania punktu na powierzchni Ziemi z ob
serwacji sztucznych satelitów pozwalają na zakładanie sie
ci triangulacyjnych szybko i z wymaganą dokładnością, na
przykład z wykorzystaniem obserwacji 4 satelitów dopplerowskich można w ciągu 4—5 miesięcy założyć sieć kon
tynentalną ze średnim błędem współrzędnych ±(1,5—2) m.
Metody optyczne pozwalają na określenie współrzędnych

geocentrycznych punktów z dokładnością rzędu 10—30 m,
są więc coraz częściej zastępowane metodami radiotech
nicznymi, tym bardziej że metody te są ekonomiczniejsze
(tańszy sprzęt i opracowanie danych), a obserwacje są nie
zależne od pory dnia oraz warunków atmosferycznych
(wpływ atmosfery eliminują odpowiednie poprawki). Z wy
korzystaniem obserwacji dopplerowskich zakłada się obec
nie sieć geodezyjną w Kanadzie, osiągając dokładność
współrzędnych ±1 m.
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Kartografia turystyczna regionu koszalińskiego
Rozmowa z doc. drem inż. Juliu
szem Milewskim, kierownikiem Za
kładu Geodezji Wyższej Szkoły In
żynierskiej w Koszalinie

Panie Docencie, proszę Pana o rozmowę w sprawach kar
tografii turystycznej regionu, a jednocześnie jako turystę ce
niącego piękno ziemi koszalińskiej. Na wstępie proszę scha
rakteryzować dynamikę ruchu turystycznego i rekreacyj
nego na wybrzeżu koszalińskim.

Nie jestem specjalistą kartografem ani znawcą problemu,
a jedynie szeregowym użytkownikiem wydawnictw karto
graficznych. Moje wypowiedzi będą oparte na informacjach
jednostek profesjonalnie zainteresowanych turystyką w wo
jewództwie koszalińskim i oczywiście na mojej wiedzy za
wodowej, doświadczeniach i obserwacjach osobistych.
Ruch turystyczno-rekreacyjny na wybrzeżu koszaliń
skim rośnie nieustannie. Obserwuje się nie tylko jego dy
namikę ilościową, ale równocześnie wzrost wymagań jako
ściowych. W dawnych granicach województwa, w roku 1970,
województwo odwiedziło 2 493 800 turystów, w tym 26 500
zagranicznych. W nowych (zmniejszonych) granicach admini
stracyjnych województwa koszalińskiego wybrzeże odwie
dziło:
— w 1974 roku — 3 072 000 osób, w tym 107 000 obco
krajowców;
— w 1977 roku — 4 377 300 osób, w tym 122 900 obcokra
jowców.
Przybywający poszukują przede wszystkim: kwater
o wyższym standardzie, wszechstronnej obsługi turystycz
nej. Wzmaga się decydująco udział turystyki indywidual
nej i zmotoryzowanej. Od października do kwietnia wyko
rzystanie miejsc stacjonarnych, niestety, ogranicza się je
dynie do 10%, gdy w okresie letnim wielu nie znajduje na
wet miejsc na biwakach. Występuje dysproporcja w roz
kładzie terenowego zainwestowania turystycznego na nie
korzyść Pojezierza Pomorskiego. W pasie przymorskim jest
500 ośrodków, na pozostałym obszarze województwa — 78
ośrodków, choć ono reprezentuje przepiękny krajobraz mo
renowy, pasmo uroczych jezior i meandry licznych rzek
i strumieni.
Jak kształtuje się w województwie zaopatrzenie w mapy
turystyczne?

Przewodnikami turystycznymi są foldery. Wydano je w
1977 roku w liczbie dziesięciu tytułów o łącznym nakładzie
160 000 egzemplarzy, a w 1978 roku planuje się wydanie
jedenastu tytułów o łącznym nakładzie 178 000 egzempla
rzy. Materiały kartograficzne, rysunki i wycinki map fol

derów są nie najwyższej jakości, a czasem nawet zawiera
ją błędnie użyte nazewnictwo. W opisie dominuje treść
historyczno-kulturowa, a ograniczona jest zdecydowanie in
formacja utylitarna, niezbędna dla turystów, a szczególnie
turystów zmotoryzowanych.
Czy na terenie województwa podjęto próbę rozwiązania
problemu kartograficznego bądź co bądź dla blisko pięciu
milionów turystów, wczasowiczów itp?

Nie sądzę, by inicjatywę zaspokojenia potrzeb turystyki
w zakresie opracowań kartograficznych podjęła jakakol
wiek instytucja miejscowa. Są one zbyt zaabsorbowane
problemami ochrony środowiska naturalnego przed zni
szczeniem w okresie masowego napływu turystów i zaopa
trzeniem w niezbędne minimum wielomilionowej rzeszy go
ści. Administracja zajmująca się turystyką nie zetknęła
się z zapotrzebowaniem na wydawnictwa kartograficzne.
Podobną opinię wyraziło przedsiębiorstwo turystyczne oraz
geodeta wojewódzki. Sprawa zaspokojenia potrzeb ruchu
turystycznego w zakresie opracowań kartograficznych nie
była dotychczas przedmiotem rozważań zainteresowanych
środowisk ziemi koszalińskiej. Sądzę, że jest to typowy
przejaw nie rozbudzonego czy nie rozpoznanego zapotrzebo
wania.
Jakie Pan Docent widzi przyczynki rozwiązań omawia
nego zagadnienia na najbliższą przyszłość?

Uważam, że jest ogromne zapotrzebowanie na dobre tu
rystyczne wydawnictwa kartograficzne. Na przykład, ma
py województw: koszalińskiego i szczecińskiego, wydane w
1977 roku przez PPWK, aczkolwiek dalekie od ideału, zni
knęły z półek księgarskich w ciągu pierwszych dni po uka
zaniu się. Fakt ten zmusza odpowiedzialne środowiska w
Koszalinie do szukania środków zaradczych. Jestem prze
konany, że w instytucjach: Koszalińskim Ośrodku Nauko
wo-Badawczym, Wojewódzkim Ośrodku Informacji Tury
stycznej, Wojewódzkim Wydziale Kultury Fizycznej i Tu
rystyki, Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartogra
ficznym w Koszalinie, u geodety wojewódzkiego, w Polskim
Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, Polskim Związ
ku Motorowym znajdą się zespoły ludzi, którzy chętnie podejmą współpracę z Państwowym Przedsiębiorstwem Wy
dawnictw Kartograficznych, a miejscowe przedsiębiorstwo
geodezyjno-kartograficzne zaproponuje bezzwłocznie, w ra-
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mach swoich zadań, najpilniejsze pozycje mapowe, a prze
de wszystkim wypełni białe plamy na . mapie turystycznej
województwa.
Jestem pewien, że w poczuciu Obowiązku obywatelskiego
kolektyw złożony z przedstawicieli wymienionych instytu
cji pomoże podjąć i zrealizować ustalony program, zaakcep
towany przez władze wojewódzkie i centralne.
Panie Docencie, jakie Pan wysuwa postulaty odnośnie
do map turystycznych regionu koszalińskiego?

Mapa turystyczna nie może być biernym informatorem,
ale przez swoją redakcję i treść, jak również tekst infor
macyjny powinna stymulować trasy i ruch turystyczny.
Powinna ona wyczerpująco informować o sieci drogowej;

o środkach lokomocji publicznej; o obsłudze środków lo
komocji — stacje obsługi samochodowej, stacje CPN, skle
py motoryzacyjne; o ośrodkach informacji turystycznej itp.
Powinna ona wyeksponować miejsca zakwaterowań biwa
ków, sklepów spożywczych, gastronomii. Na mapie powin
ny być wyraźnie i czytelnie zaznaczone szlaki wycieczko
we, punkty krajobrazowe, urządzenia rekreacyjne, zabytki
historyczne, miejsca kultu, zdarzeń narodowych, regional
nych itp.
Dobrym przykładem, a może nawet wzorem wyjściowym,
mogą być turystyczne mapy Michelina lub turystyczne ma
py jugosłowiańskie. Nie wątpię, że nasze PPWK stać na
wydawnictwa jeszcze doskonalsze.

Rozmowę przeprowadził Bronisław Lipiński

Kartografia w turystyce górskiej
Rozmowa z mgrem inż. Andrzejem
Matuszczykiem, wiceprzewodniczą
cym Komisji Turystyki Górskiej
ZG PTTK

Czy turystyka górska w Polsce natrafia na białe plamy
kartograficzne?

Niestety, mamy jeszcze w naszych górach rejony nie
objęte dotychczas zasięgiem map turystycznych lub znajdu
jące się na mapach tak ogólnych, które w żadnym razie
turystom górskim nie mogą być pomocne. Wymienię tu
taj: Beskid Średni, Beskid Mały, rejon Bramy Lubawskiej
w Sudetach, Góry Świętokrzyskie, Pogórze Wielickie, Ciężkowickie oraz Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie.

Na czym polega współpraca Komisji Turystyki Górskiej
ZG PTTK z Państwowym Przedsiębiorstwem Wydawnictw
Kartograficznych oraz z turystycznymi jednostkami wydaw
niczymi? Jakie nowe elementy można by wnieść do tej
współpracy z pożytkiem dla turystyki górskiej i ruchu
wydawniczego?

Współpraca Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK z Pań
stwowym Przedsiębiorstwem Wydawnictw Kartograficznych
trwa od 1975 roku. Ramy tego współdziałania ograniczały
się dotychczas do społecznego opiniowania przez działaczy
naszej Komisji przebiegu sieci szlaków turystycznych na
Jak oceniają turyści przydatność map pod względem ich
mapach. Z inicjatywy Centralnego Ośrodka Turystyki Gór
zasięgu, skali oraz treści? Czy niejednolity charakter map
skiej i Narciarskiej PTTK oraz Komisji Turystyki Górskiej
utrudnia turystykę?
ZG PTTK w dniu 28 IV 1978 r., w siedzibie PPWK w War
szawie, odbyła się konferencja, na której wystąpiliśmy
Otrzymujemy na co dzień bogatą w tematykę i obszerną
z propozycjami:
korespondencję od aktywu turystycznego przemierzającego
— ujednolicenia skali map rejonów górskich z przyję
wszystkie szlaki górskie w Polsce. Oczywiście wszyscy
ciem podziału arkuszowego;
uskarżają się na niejednolity charakter map rejonów gór
— podjęcia wspólnych wydawnictw map z przygranicz
skich — przede wszystkim pod względem skali. Kwestia
nych terenów Polski i Czechosłowacji (jest to wniosek
skali rzutuje natomiast na treść turystyczną mapy. W ja
z konferencji KTG — CSTV z listopada 1977 r., aprobowa
kim na przykład stopniu treść turystyczną terenu Gór
ny przez obie delegacje);
Świętokrzyskich może oddawać mapa w skali 1:400 000,
— objęcie opinią KTG oprócz sieci szlaków również sie
mapa Okolice Rzeszowa w skali 1:300 000, czy Okolice Kra
ci obiektów PTTK w górach;
kowa w skali 1:200 000? Niewątpliwym przejawem postępu
— ustosunkowanie się PPWK do planowanej koncepcji
w skali map rejonów górskich są doskonałe i bardzo do
sieci szlaków spacerowych wokół uzdrowisk w górach;
kładne edycje PPWK terenów parków narodowych: Pie
— ustalenie zasad oznaczania bazy studenckiej na ogól
niński Park Narodowy (1:22 500) i Tatrzański Park Narodo
nie dostępnych mapach turystycznych.
wy (1:30 000). Tereny górskie są objęte mapami opracowy
Uzgodniono następujące zasady współpracy:
wanymi aż w 13 skalach od 1:22 500 do 1:400 000. Prowadzi
— Centralny Ośrodek i KTG ZG PTTK otrzymują od
to do tak zwanych białych plam. Nie ma ich w rezultacie
PPWK wyłączność w weryfikacji treści turystycznej map
na żadnej mapie. Ta sprawa oraz kwestia nieujednolico(szlaki + baza) przed oddaniem do druku;
nych skal to zasadnicze bolączki, na jakie zwracają uwagę
— PPWK będzie przekazywać do KTG corocznie infor
turyści — użytkownicy map.
macje o swoich planach wydawniczych;
— KTG przekaże do PPWK dokładne informacje o loka
Proszę podać najczęściej wysuwane przez użytkowników
lizacji bacówek PTTK w górach;
postulaty pod adresem map turystycznych (zasięg, skala,
— bazy studenckie, jako zamknięte, będą oznaczane przez
treść, forma, grafika, rozmiar arkusza).
PPWK odrębnie w legendach map;
— Centralny Ośrodek i KTG podjęły się wniesienia po
Najlepszym do naśladowania przykładem w zakresie edy- · prawek do znajdującego się w PPWK wykazu szczytów
cji map terenów górskich może być nasz południowy są
i przełęczy w górach;
siad — Czechosłowacja. Mapy rozległych terenów górskich
— Centralny Ośrodek i KTG będą otrzymywać od PPWK
tego kraju mają ujednoliconą skalę 1:100 000. Powoduje to
egzemplarze okazowe wszystkich wydawanych map.
jednoznaczne przyleganie poszczególnych arkuszy z sąsieć^
nich terenów. Zawierają one bogatą treść turystyczną w
Czy Pan Prezes może przekazać czytelnikom Przeglądu
każdym rejonie. Jeśli chodzi o formę graficzną i jakość
Geodezyjnego informacje o zamierzonych w najbliższym
wykonania, nasi turyści oceniają je wysoko. Treść i forma
okresie pozycjach edytorskich PPWK na obszarach górskich?
graficzna na polskich mapach rejonów górskich ńie ustęPragnę poinformować zainteresowanych o przygotowywa
pùją w niczym wymienionym wyżej edycjom czechosłowa
nych obecnie do druku mapach terenów górskich, które,
ckim czy innych krajów demokracji ludowej.
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jako nowości, ukażą się na półkach księgarskich w bieżą
cym roku: Beskid Niski i Pogórze Ciężkowickie 1:125 000,
Beskid Śląski i Żywiecki 1:75 000, Bieszczady 1:75 000 (z no
wym nazewnictwem miejscowości), Góry Bystrzyckie
1:60 000, Góry Stołowe 1:60 000, Góry Świętokrzyskie
1:150 000, Wzgórza Strzelihskie 1:60 000.

"*

w

Zjawiskiem narastającym w ostatnich latach są wyjazdy
Polaków w góry innych krajów Europy. Nie wszędzie jed
nak można łatwo zakupić mapy turystyczne. W niektórych
krajach w ogóle ich nie ma. Co proponuje w tej sprawie
Komisja Turystyki Górskiej?

Rozmawialiśmy o tym na wspomnianej wyżej konferen
cji, nikłe są jednak szanse wydawania obecnie u nas tego
rodzaju map. W tej sytuacji KTP przygotowuje publika

cje szczegółowe artykułów z wycinkowymi mapami szkico
wymi poszczególnych rejonów’ gór krajów demokracji lu
dowej. Publikacje są przeznaczone do kwartalnika Karpaty.
Należy mieć nadzieję, że rozmowy stron zainteresowanych
doprowadzą w przyszłości do rozwiązań kartograficznych
ułatwiających turystykę górską turystom krajów zaprzy
jaźnionych.
Dziękuję serdecznie Panu Prezesowi za rzeczową rozmo
wę. Czytelnicy Przeglądu Geodezyjnego, uprawiający tury
stykę górską czynnie lub biernie, z zainteresowaniem prze
czytają zapowiadane innowacje wydawnicze PPWK. Pilnie
ich będą wypatrywać na półkach księgarskich lub w ośrod
kach PTTK.

Rozmowę przeprowadził Bronisław Lipiński

Dr inż. STANISŁAW HARASIMOWICZ
Dr inż. WIESŁAW SZCZYGIELSKI
Dr inż. MICHAŁ ZAK
Akademia Rolnicza
Kraków

Kontrola rolniczego użytkowania gruntów i problemy z nią związane
Działalność dotycząca kształtowania właściwej gospodarki
ziemią ma pierwszoplanowe znaczenie. Podejmuje się zor
ganizowane działania i zabiegi, prowadzące do całkowitego
i racjonalnego wykorzystania wszystkich zasobów gruntów,
które można zająć pod produkcję rolną lub leśną. Szcze
gólne znaczenie w tej działalności ma kontrola rolniczego
użytkowania gruntów, której celem jest inwentaryzacja po
wierzchni gruntów nie użytkowanych, źle użytkowanych lub
niewłaściwie uprawianych — dla podjęcia skutecznych środ
ków przeciwdziałania tym ujemnym zjawiskom.
Problematyka ta wchodzi niewątpliwie w zakres zainte
resowań geodetów rolnych, których obowiązkiem zawodo
wym jest śledzenie na bieżąco i organizowanie przeobrażeń
w strukturze użytkowania i wykorzystania gruntów.
Przedstawione w opracowaniu uwagi sygnalizują potrze
bę systematycznego i skutecznego działania w czasie kon
troli rolniczego użytkowania gruntów i po jej dokonaniu
przy podejmowaniu ustaleń dotyczących sposobów zagospo
darowania gruntów zaniedbanych. Podkreślono przy tym
konieczność właściwego uporządkowania sprawy powiąza
nia kontroli wykorzystania gruntów z prowadzonymi w
ostatnich latach przeglądami gmin.
Podstawę prawną do prowadzenia kontroli rolniczego użyt
kowania gruntów rolnych stanowią przepisy ustawy z dnia
26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leś
nych oraz rekultywacji gruntów (Dz. U. nr 27, poz. 249).
Zgodnie z treścią art. 16 ustawy, właściciel gruntów rolnych
jest zobowiązany do ich rolniczego użytkowania, a zada
niem naczelników gmin jest egzekwowanie tego obowiąz
ku, W wypadku stwierdzonej uzasadnionej niemożności pra
widłowego zagospodarowania gruntów przez właściciela,
należy zapewnić zagospodarowanie gruntów przez innego
użytkownika [2].
W 1974 roku Ministerstwo Rolnictwa wydało, opierając
się na cytowanej ustawie, ramowe wytyczne w sprawie
kontroli rolniczego użytkowania gruntów rolnych oraz wy
korzystania ich możliwości produkcyjnych [4]. Wytyczne zo
bowiązują do corocznego (począwszy od 1974 roku) prowa
dzenia na terenie całego kraju kontroli w tym zakresie,
opartej na szczegółowych kryteriach kwalifikacji gruntów
nie użytkowanych lub źle użytkowanych. Kontrola ma być
prowadzona na gruncie w poszczególnych wsiach w okresie
wegetacji roślin (najkorzystniej w miesiącach maj — czer
wiec) z ewentualnym dodatkowym sprawdzeniem stanu
użytkowania po okresie zbiorów podstawowych ziemiopło
dów. Stwierdzone nieużytkowanie lub złe użytkowanie
gruntów rolnych zaznacza się na kopii mapy glebowo-rolniczej zawierającej stan posiadania gruntów lub kopii ma

py ewidencyjnej. Po ustaleniu właściciela lub użytkownika
gruntu oraz przyczyny zaistniałego stanu należy podjąć
takie czynności, jak:
— określenie zabiegów agrotechnicznych, jakie powinny
być wykonane w przewidzianym terminie;
— zastosowanie wykonania zastępczego na koszt zobo
wiązanego;
— wydzierżawienie gruntów innym użytkownikom;
— przekazanie gruntów innym użytkownikom po wcze
śniejszym przejęciu ich za rentę lub przymusowym wyku
pie na rzecz państwa.
Ponadto w toku kontroli przewidziano rejestrowanie ob
szarów podlegających erozji gleb oraz wymagających re
kultywacji (z zaznaczeniem ich na mapie oraz wykazaniem
orientacyjnie ich powierzchni), oparte na przepisach rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 1972 ro
ku w sprawie szczegółowych zasad rekultywacji i zagospo
darowania gruntów (Dz. U. nr 48, poz. 303).
Niezależnie od kontroli rolniczego użytkowania gruntów
w warunkach wyższej kultury rolnej i na glebach lepszych
(kompleksy 1, 2, 3, 4 i 8), gdzie w niewielkim stopniu wy
stępują zjawiska zaniedbań w użytkowaniu gruntów, dla
ujawnienia dalszych rezerw umożliwiających wzrost pro
dukcji zaleca się równoczesną kontrolę wykorzystania mo
żliwości produkcyjnej gruntów, której zadaniem jest zbada
nie prawidłowości doboru roślin w poszczególnych komplek
sach rolniczej przydatności gruntów i podjęcie właściwych
kroków w wypadkach stwierdzenia uprawy roślin nieodoowiednich w określonych kompleksach rolniczej przydat
ności gleb.
Omawiane wtyczne zobowiązują naczelnika gminy do nowoływania corocznie w każdej wsi społecznych zespołów
(kierowanych przez przedstawiciela służby rolnej), prowa
dzących kontrolę i inwentaryzację rolniczego użytkowa
nia i wykorzystania możliwości produkcyjnych gruntów.
Ustalono także czasowy harmonogram wykonania kontroli,
który przewiduje prowadzenie tych prac przez zespół w
okresie wiosenno-letnim każdego roku, tak aby zbiorcze
wyniki kontroli, na odpowiednich formularzach, były prze
kazane do 31 Iipca do nadrzędnej jednostki administracji
terenowej, która z kolei sporządza dalsze opracowania
zbiorcze i przesyła je w terminie do 30 września do Mini
sterstwa Rolnictwa.
Z wykonanych kontroli sporządza się protokoły stanowią
ce podstawę do wydania odpowiednich decyzji. Protokoły
te podpisują zespoły kontrolne oraz właściciele gruntów
nie użytkowanych lub źle użytkowanych. Po zakończeniu
kontroli zespoły przedstawiają naczelnikowi gminy propo•
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ɪ) W pracach zespołu brali udział autorzy niniejszego opracowa
nia na terenie gminy Skawina województwa krakowskiego, co
mi∣⅛izy innymi przyczyniło się do podjęcia tego tematu.
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Następny przegląd, w 1978 roku, przeprowadzono jeszcze
wcześnjej, bo w okresie od 28 III do 22 IV, przy czym nie
nazwano go już przeglądem gmin, lecz kontrolą rolniczego
użytkowania gruntów rolnych oraz wykorzystania ich możliwości produkcyjnych. Zgodnie z decyzją nr 23/78 Prezydium Rządu z dnia 17 lutego 1978 roku oraz załączonymi
do niej wytycznymi, kontrola ta dotyczyła wszystkich gruntów rolnych z wyjątkiem pozostających w użytkowaniu
państwowych jednostek gospodarki rolnej i miała ustalić
powierzchnię:
—- odłogów i ugorów na gruntach ornych i użytkach zieIonych;
— gruntów zagrożonych niezagospodarowaniem lub złym
zagospodarowaniem;
— gruntów, na których użytkownik dokonał nieuzasadnionej agrotechnicznie zmiany sposobu użytkowania gruntu
ornego na inny użytek rolny.
Wszystkie czynności kontroli terenowej w gminie miano
wykonać w ciągu 5—7 dni. Następnym zadaniem kontroli
było: spowodowanie likwidacji odłogów w okresie wiosen
nym, zapewnienie pomocy gospodarstwom nie mogącym
właściwie wykonać robót wiosennych lub zmiana użytkow
nika gospodarstwa, przywrócenie gruntów ornych tam, gdzie
niesłusznie zmieniono je na użytki zielone, oraz objęcie za
siewami pól, których z różnych przyczyn nie obsiano.
Przedstawiliśmy w zarysie podstawowe zasady, jakie
ustalono w określonych przepisach, prowadzenia inwenta
ryzacji stanu zaniedbań w gospodarce ziemią. Bliższa ana
liza działań w tym zakresie budzi pewien niepokój. Wi
dzimy bowiem zbyt dużo akcji nie bardzo ze sobą skoordy
nowanych, co sprowadza się do dublowania niektórych dzia
łań i niepotrzebnego angażowania ludzi oraz przepisywa
nia tych samych danych w różnych sprawozdaniach.
Na przełomie maja i czerwca 1976 roku dokonano pierw
szego powszechnego przeglądu gmin, zaraz potem naczel
nicy gmin prowadzili kontrolę rolniczego użytkowania grun
tów, zgodnie z wytycznymi z 1974 roku [4], aby do końca
Iipca dać odpowiednie sprawozdania na formularzach po
dobnych do druków stosowanych w czasie przeglądu gmin.
W 1977 roku, na przełomie kwietnia i maja, przeprowa
dzono drugi powszechny przegląd gmin, przy czym, jak
wynika z wytycznych [3], jednocześnie miała być wykona
na kontrola rolniczego użytkowania gruntów. Tu natrafiamy
na podstawową trudność, bo ujęcie kontroli rolniczego użyt
kowania gruntów zgodnie z ramowymi wytycznymi z 1974
roku [4] było niewykonalne rodczas orzeglądu gmin. Jak
wiadomo, kontrolę tę prowadzą zespoły powoływane przez
naczelnika gminy dla każdej wsi oddzielnie, a przegląd
gminy w zespole gospodarki ziemią prowadziły 2—3 osoby
dla całej gminy. Dlatego niemożliwe było, aby ten 2—3-osobowy zespół mógł obejść obszar każdej wsi w gminie
i sprawdzić, czy każdy fragment gruntu jest należycie upra
wiany oraz opracować wszystkie zagadnienia, do których
zobowiązują określone przepisy regulujące prowadzenie tych
dwu akcji. Dlatego sporządzenie sprawozdań z kontroli rol
niczego użytkowania gruntów ,również w 1977 roku nie
mordo bvć wynikiem przeglądu gmin. Wszystko wskazuje
na to, że podobna sytuacja powtarza się w 1978 roku.
Widzimy więc, że z chwilą wprowadzenia akcji przeglą
dów gmin, cieszących się uznaniem, a tym samym rokują
cych nadzieję na dalsze ich kontynuowanie, zaistniały wa
runki zakłócające rzetelną realizację kontroli rolniczego
’’żyłkowania gruntów, określona w wytycznych Ministerstwa
Rolnictwa z roku 1974 (41. Wynika to z tego, że merytoryczna treść kontroli pokrywa się w dużym stopniu z informacjami zbieranymi w czasie przeglądów gmin, a nrzv tym
terminy tych dwu akcji są do siebie zbliżone. Niecelowe
jest, aby po przeglądzie gmin, wykonanym w kwietniu
Iuh maj”, podejmować w czerwcu lub w Iipcu następną akcję o zbliżonym charakterze, obejmującą kontrole rolniczego użytkowania gruntów. Włączenie kontroli rolniczego
użytkowania gruntów do krótkoterminowej akcji przeglądu
gmin jest niemożliwe, bo prace związane z rzetelnie prowadzoną ocena gospodarki ziemią me powinny być wykonywane w pośpiechu. Ponadto nie można tej kontroli prowa
dzić w innym czasie, lecz w okresie intensywnych procesów wegetacji roślin, a przeglądy gmin mają charakter
wiosennych porządków i obejmują cały szereg innych zagadnień. wobec czego korzvstne jest prowadzenie ich wczesna wiosną. Wtedy zaś — biorąc nod uwagę, że jest to początek okresu wegetacyjnego — trudno określić, czy pole
jest użytkowane racjonalnie.
Trzeba przy tym zwrócić uwagę na znaczną liczbę akcji,
w których są zbierane informacje o zagospodarowaniu ziemi. Oprócz wymienionych (kontrola rolniczego użytkowania gruntów i przegląd gmin) są jeszcze czerwcowe spisy
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zycje zagospodarowania gruntów nie użytkowanych lub
źle wykorzystywanych, z uwzględnieniem miejscowych wa
runków przyrodniczych, sytuacji ekonomicznej i organiza
cyjnej w poszczególnych gospodarstwach. Wyniki prac ze
społów oraz wnioski co do sposobu właściwego zagospoda
rowania gruntów podlegają akceptacji naczelnika gminy
[2, 4]. Materiały z kontroli rolniczego użytkowania gruntów
mają być punktem wyjścia do opracowania programu pra
widłowej gospodarki ziemią w planach rozwoju społeczno-gospodarczego gmin [2 5], W materiałach tych są zawarte
informacje o gospodarstwach o niskim poziomie produkcji
rolnej wraz z podaniem wniosków zmierzających do lep
szego zagospodarowania gruntów. Znając w skali wsi (gmi
ny, województwa) obszary nie użytkowane, źle zagospoda
rowane lub wymagające rekultywacji, można podejmować
działanie poprawiające sytuację w tym zakresie, stosując
odpowiednie zabiegi usuwające zaniedbania w wykorzysta
niu gruntów oraz planując niezbędne środki i działania po
zwalające odpowiednio sterować przeobrażeniami w gospo
darce ziemią.
Byłoby dobrze, by kontrola rolniczego użytkowania grun
tów przebiegała zgodnie z zasadami ustalonymi w wytycz
nych. W praktyce jednak działalności w tym zakresie nie
wprowadzono w życie, tak jak to przewidują omawiane wy
tyczne. Powodem jest — jak można przypuszczać — pro
wadzenie innych akcji o podobnym charakterze, jak na
przykład powszechne przeglądy gmin. Przeglądy te w za
kresie gospodarki ziemią obejmują te same zagadnienia
co kontrola rolniczego użytkowania gruntów. Dla wykaza
nia tego przytoczymy kilka informacji wyjaśniających pod
stawowe założenia przeglądów gmin w odniesieniu do go
spodarki ziemią.
W 1976 roku przeprowadzono w dniach 20 V — 20 VI pierw
szy powszechny przegląd gmin, zgodnie z decyzją nr 59/76
Prezydium Rządu z dnia 14 V 1976 r., obejmujący między
innymi ocenę gospodarki na gruntach rolnych, leśnych
i wodach. W tym zakresie postawiono następujące zada
nia:
a) ustalenie danych liczbowych określających powierz
chnie użytków rolnych nie zagospodarowanych i źle zago
spodarowanych gruntów wymagających ulepszenia i przy
stosowania doz produkcji rolnej za pomocą odpowiednich za
biegów, a także nieużytków naturalnych i gruntów zdewa
stowanych wymagających rekultywacji;
b) ustalenie na 1976 rok oraz ogólnie do 1980 roku licz
by i obszaru gospodarstw indywidualnych wymagających
przejęcia przez państwo, z wykazaniem programu rozdys
ponowania na rzecz nowych użytkowników oraz załatwie
nia wszystkich spraw z tym związanych;
c) ustalenie powierzchni lasów i gruntów leśnych nie
państwowych wymagających lepszego zagospodarowania
oraz powierzchni wód stojących i płynących, a także dróg,
które wymagają regulacji lub renowacji dla lepszego wy
korzystania;
dl ponadto poczynienie obserwacji dotyczących prawidło
wości wsnółdziałania odpowiednich jednostek i instytucji
z urzędami gmin w zakresie zagospodarowania gruntów rol
nych. lasów i wód.
Drugi Towszechny przegląd gmin przeprowadzono w 1977
roku trochę wcześniej, bo w okresie od 15 IV do 5 V. Pro
wadzono go z<τodnie z decyzją nr 25/77 Prezydium Rządu
z dnia 25 lutego 1977 r. oraz wytycznymi w sprawie zasad
i form prowadzenia drugiego powszechnego przeglądu gmin
oraz kontroli realizacji ustaleń wynikających z pierwszego
powszechnego przeglądu [3].
Do prowadzenia tego przeglądu tworzono dla poszczegól
nych gmin po 3 zespoły problemowe, z których zespół II
— gospodarki ziemia, zagospodarowania użytków zielonych
oraz Posnodarki wodnej — miał za zadanie 1):
— dokonać kontroli realizacji zadań objętych gminnymi
programami działania, sporządzonymi w wyniku pierw
szego powszechnego przeglądu gmin. Przy tym. zgodnie
z wytycznymi [31. należało wykonać jednocześnie doroczną
kontrolę rolniczego użytkowania gruntów rolnych, prowa
dzoną na podstawie art. 16 ustawy z dnia 26 października
1971 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz re
kultywacji gruntów;
— przeprowadzić przegląd w zakresie gospodarki wodnej
i wykorzystania trwałych użvtków zielonych. .Tak wynika
z Wytvcznvch 131. przegląd wykorzystania trwałych użyt
ków zielonych miał objąć również opracowania planu zago
spodarowania nie użytkowanych lub źle użytkowanych łąk
i pastwisk.
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rolne oraz wiosenne przeglądy pól i jesienne przegląd^'
trwałych użytków zielonych. W większości tych akcji
uczestniczy gminna służba rolna, która nie ma dość czasu,
aby wszystkie wykonać należycie. Zatem inwentaryzacja
gruntów, które są nie użytkowane lub źle użytkowane, jest
często oparta na ustnej informacji sołtysa oraz wyrywko
wym sprawdzeniu na gruncie. Potem jedno sprawozdanie
służy do sporządzenia drugiego, wypełnia się podobne for
mularze. a w sumie to wszystko nie da je prawdziwej infor
macji o faktycznym stanie zagospodarowania gruntów.
Przekonali się o tym autorzy opracowania w czasie wy
rywkowej kontroli w 1977 roku (na pełną było za mało
czasu), stwierdzając Wieloletme odłogi nie ujęte w przeglą
dzie gmin z 1976 roku, a także w materiałach z kontroli
rolniczego użytkowania gruntów.
Niewątpliwie takie ujęcie omawianej działalności nie po
winno być na przyszłość akceptowane. Konieczne jest od
powiednie uporządkowanie tych działań, przy czym naj
właściwsza jest zasada:
— prowadzenia kontroli rolniczego użytkowania gruntów
w trybie przewidzianym w wytycznych Ministerstwa Rol
nictwa [4] z uwzględnieniem wymienionych niżej zmian;
— natomiast w czasie powszechnych przeglądów gmin
tylko wyrywkowe sprawdzenie, czy prawidłowo wykonano
kontrolę rolniczego użytkowania gruntów i czy ustalenia
podjęte w jej wyniku są należycie realizowane.
Przedstawimy teraz propozycje zmodyfikowania i udo
skonalenia organizacyjnego kontroli użytkowania i wyko
rzystania gruntów. Wnioski w tym zakresie ujęto w przy
toczonych niżej punktach.
1. Wszystkie grunty na każdym obszarze wsi lub miasta,
niezależnie od rodzaju użytków i stanu władania (prywat
ne i uspołecznione), powinny być noddawane systematycz
nej. organizowanej co roku kontroli oceniającej prawidło
wość użytkowania i wykorzystania. Kontrola nie może być
nrowadzona jako krótka kilkudniowa akcja lub kilka akcji,
lecz jako programowe, ciągłe i obowiązkowe działanie
gminnej służby rolnej.
2. W związku z zainteresowaniem tą problematyką w
wielu resortach, a zwłaszcza w Ministerstwie Rolnictwa,
Ministerstwie Administracji. Gosrodarki Terenowej i Ochro
ny Środowiska oraz Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego, powinno nastąpić Dorozumienie międzyresorto
we regulujące sposób ŋrowadzenɪa jednej należycie zorga
nizowanej kontroli, której wyniki wykorzystają wszyscy
zainteresowani.
3. Prowadzenie kontroli wykorzystania gfun+ów należy w
podstawowym zakresie powierzyć etatowym pracownikom
urzędów gmin, którzy są odpowiedzialni za należyte zaeoSDOdarowanie gruntów. Są to przede wszystkim Dracownicy gminnej służby rolnej oraz administracji leśnej, któ
rym pomagać powinni geodeci gminni w przygotowaniu
i ODracowaniu niezbędnych materiałów mapowych i reje
strowych oraz w opracowaniu wyników kontroli, a zwła
szcza planów przeobrażeń we władaniu gruntami źle zagoSnodarowanvmi. Niewątpliwie pracownicy ci powinni mieć
określony odpowiednio czas na prowadzenie kontroli.
4. Dążąc do usprawnienia kontroli i działań pokontrol
nych zmierzających do poprawy gosoodarki ziemią, należy
zastosować następujący tryb czynności z tego zakresu:
a) Dracownicy służby rolnej i leśnej, powołani do prowa
dzenia kontroli wykorzystania gruntów na określonym ob
szarze, powinni systematycznie obchodzić Dola każdego ro
ku w okresie wegetacji roślin, to jest od maja do lioca.
a wiec w okresie, kiedy nieorawidłowości wykorzystania
gruntu są łatwe do zauważenia. Obowiązki te mogą speł
niać Dodczas każdej bytności na' gruncie, równolegle z wy
konaniem innych orać na obszarze wsi. Stwierdzone grunty
nie użytkowane lub źle użytkowane należy zaznaczać na
odbitce mapy sytuacyjnej, a następnie noddawać analizie,
najoierw z udziałem posiadaczy gruntów, a notem społecz
nego zespołu doradczego powołanego dla wsi orzez naczel
nika gminy, o którym mowa w ramowych wytycznych Mi
nisterstwa Rolnictwa z 1974 roku;
b) po Odrowiednim przygotowaniu w sierpniu materia
łów z kontroli (ujęcie graficzne na mapach przeglądowych
wsi. opis) i sporządzeniu sprawozdań przez pracowników
gminnej służby rolnej i leśnej urząd gminy powinien do
konać we wrześniu każdego roku szczegółowej analizy za
gadnień dotyczących gosoodarki ziemią na terenie gminy.
Analiza da podstawę do ODracowania planu gospodarki
ziemią na najbliższy rok z uwzględnieniem ramowego ukie
runkowania docelowego, który będzie potem integralną czę
ścią planu społeczno-gospodarczego gminv, opracowanego
pod koniec roku Γ5]. W planie tym podstawową treścią
powinno być liczbowe ujęcie różnych kategorii gruntów

wymagających określonych zabiegów urządzeniowych, ze
szczegółowym opisem do kogo należą i jakie decyzje mają
być podjęte w celu właściwego zagospodarowania. Plan
taki w zakresie przeobrażeń w strukturze przestrzennej
gruntów powinien być opracowany przez geodetę gminne
go lub oddelegowanego z wojewódzkiego biura geodezji
i terenów rolnych, mającego należyte przygotowanie specja
listyczne w zakresie problematyki wiejskiej (rolnej i leś
nej). W wykonaniu tego planu powinni uczestniczyć pra
cownicy służby rolnej i leśnej dokonujący kontroli wyko
rzystania gruntów;
c) niezależnie od analizy stanu gospodarki ziemią oraz
opracowania planu na następny rok, urząd gminy powinien
przygotować do końca września zbiorcze sprawozdanie w
zakresie gospodarki ziemią za ostatni rok (od października
do września) z uwzględnieniem danych z kontroli i prze
słać je do urzędu wojewódzkiego, który z kolei dokona
syntezy materiału i prześle do zainteresowanych mini
sterstw (do końca października) wojewódzkie zestawienia
zbiorcze.
Plan gospodarki ziemią, opracowany w tym trybie w
urzędzie gminy, powinien być realizowany w miarę moż
ności od zaraz, to jest od początku października, z tą my
ślą, aby w okresie jesienno-zimowym załatwić wszystkie
sprawy formalno-organizacyjne i z chwilą nastania wiosny
mieć nowych użytkowników gruntów nie użytkowanych lub
źle wykorzystywanych albo zapewnić Ieosze zagospodaro
wanie gruntów przez dotychczasowych użytkowników.
Przedstawiony sposób prowadzenia kontroli użytkowania
gruntów zapewnia wnikliwe i całkowite jej wykonanie,
dzięki czemu uzyskane wyniki będą nodstawą uzasadnionych
decyzji, bo będą oparte na szczegółowej analizie wszyst
kich wypadków złego zagosoodarowania gruntów. Taka rze
telna kontrola jest niemożliwa w czasie krótkoterminowej
akcji przeglądu gmin i dlatego próby łączenia kontroli
z przeglądami gmin nie powinny być popierane.
Rola akcji przóglądów gmin w zakresie gospodarki zie
mią Dowinna być rozumiana nie jako wykonawcza (reje
strującą stan i *Ozwiązująca różne zagadnienia), ale jako
czynnik dooingujacv do lepszego działania użytkowników
gospodarstw oraz terenową służbę odpowiedzialną za wy
konanie określonych zadań. Zespoły prowadzące przeglądy
gmin mogą jedynie wyrywkowo sprawdzić prawidłowość
zagospodarowania terenu oraz wykazać niedociągnięcia w
działalności zarówno służby terenowej, jak i użytkowni
ków gruntów, w zakresie gospodarki ziemia. Natomiast nie
moga dokonać inwentaryzacji tych niewłaściwości ani ooracować programu działania dla urzędu gmin do przeglądzie,
do czego zobowiązują wytyczne w sprawie przeglądu gmin.
Wvnika to ze zbyt krótkiego czasu przeznaczonego na prze
gląd, a także z. tego, że zespoły z reguły nie są należycie
Drzygotowane do Wvkonania zadań ani zorientowane w mo
żliwościach usunięcia zaobserwowanych niewłaściwości. Dy
spozycja zesoołu, określająca soosób usunięcia stwierdzo
nych niewłaściwości, może być z tych nowodów często nie
wykonalna. Dlateeo leŋɪej bedzie, jeżeli zesoół dokonujący
przeglądu zwróci tylko uwagę na zauważore braki i nie«'’aściwości. a podjecie ustaleń i działalności zmie-zającej
do DOorawv wadliwego stanu wejdzie w zakres obowiąz
ków gospodarza terenu, jakim jest w pierwszym rzędzie
urząd gminy.
Należy uwzględnić ogromne trudności, jakie mo®a wystaoić przy podejmowaniu decyzji ukierunkowujących lub
ustalających określony tryb działania praktycznego w gmi
nie. mającego na celu doprowadzenie do calvowitego i w
określonych warunkach najkorzystniejszego wvko-zvstania
ziemi. Szczególne spotęgowanie trudności dotyczy obszarów,
edzie dokonują sie procesv intensywnych Drzeobrażeń struk
tury SDołeczno-gosDodarczej rolnictwa, związane ze zmniej
szaniem się sektora gospodarstw indywidualnych, co w
coraz wyższym stopniu zaczyna mieć miejsce w wielu
wsiach naszego kraju.
Analizując przeobrażenia gospodarki ziemia w te?o tvnn
wsiach, mamy do czynienia z różnymi zagadnieniami, któ
re niejednokrotnie sa nie do rozwiązania bez wcześniejsze
go odpowiedniego przygotowania organizacyjno-inwestvcyinego. Zaeadnienia, jakie występują Drzy ukierunkowaniu
i organizowaniu racjonalnej gosoodarki ziemia, sa różne,
zależnie od warunków panujących we wsiach. Możemy
wyróżnić ŋewne charakterystyczne grupy wsi. wymagające
odmiennego oddziaływania w zakresie należytego wykorzy
stania gruntów.
I. Wsie, w których obszar jest w całości zagospodaro
wywany orzez gospodarstwa uspołecznione. Grunty takich
wsi są podporządkowane kierownictwu odpowiednich go307

Spodarstw uspołecznionych i każde niewłaściwe wykorzy
stanie ich może być usunięte przez zmiany organizacyjne
lub urządzeniowe w określonym gospodarstwie.
II. Wsie z udziałem sektora gospodarki indywidualnej,
■majdujące się w zasięgu zorganizowanych rozwojowych gor-odarstw uspołecznionych, zdolnych do zagospodarowywa
nia gruntów przejmowanych na rzecz państwa od indy
widualnych rolników. Zagadnienia przeobrażenia struktury
przestrzennej takich wsi sprowadzają się do należytego
sterowania przepływem ziemi z sektora indywidualnego
do gosnoda'∙stw uspołecznionych oraz wykonywania co ja
kiś czas wymiany gruntów w celu poprawienia rozłogu
rozrastających się terytorialnie gospodarstw uspołecznio
nych.
III. Wsie, w których produkcyjne obszary gruntów znaj
dują się we władaniu gospodarstw indywidualnych, przy
czym grunty przejmowane na rzecz państwa nie mogą być
racjonalnie zagospodarowane przez znajdujące się w po ■
bliskich miejscowościach gospodarstwa uspołecznione. W
gruoie tej należy wyróżnić:
a) wsie w których jest duży popyt na ziemię wśród go
spodarstw indywidualnych, spowodowany dobrą jakością
gruntów, nadmiarem ludności rolniczej nie mającej korzyst
nych warunków zatrudnienia w pobliskim przemyśle lub
innymi przyczynami, na przykład atrakcyjnością turystycz
no-wypoczynkową terenu. W tych wsiach, jeżeli zdarzy się,
że gospodarz nie może zagospodarować części lub wszyst
kich gruntów, zaraz znajdują się nabywcy, którzy chętnie
grunt kuoują lub przejmują do zagospodarowania;
b) wsie cechujące się tym, że na ich obszarze grunty
wv~adające z indywidualnego zagospodarowania stają się
odłogami, których nie ma kto zagospodarować. Dotyczy
to zwta<7c,a wsi. w których praca w rolnictwie jest mniej
opłacalna niż zatrudnienie w przemyśle lub usługach.
Wsie wymienione pod literą b stwarzają najwięcej kło
potu nr7v Oodejmowaniu działań zapobiegających niewyko
rzystaniu ’ub złemu wykorzystaniu gruntów. We wszystkich
poprzednio wymienionych wsiach każdy grunt wypadający
z właściwego wykorzystania można bezzwłocznie (no za
łatwieniu Odoowiednich formalności) przekazać użytkowni
kowi gwarantującemu należyte zagospodarowanie. Zagadnie
nie sprowadza się więc do zorganizowania kontroli efektyw
nego wykorzystania gruntów oraz sprawnego prowadzenia
zmian związanych z przepływem ziemi do innych użytkow
ników, z zapewnieniem, w miarę potrzeby, reorganizacji
urządzeniowej rozłogów gospodarstw ukształtowanych w
czasie zmian. Natomiast wsie w grupie IILb wymagają
zupełnie innego nodejścia do sprawy i dlatego poświęcimy
im kilka dalszych uwag, opierając się na spostrzeżeniach,
jakie nasunęły się autorom w czasie przeglądu gminy
Skawina.
Niezμednym warunkiem racjonalnego wykorzystania grun
tów pod produkcję rolną jest istnienie jednostki (gospo
darstwa uspołecznionego, prywatnego, SKR itd.) mającej
możliwości wykonania Odoowiednich prac związanych z rol
niczym zagospodarowaniem gruntów. We wsiach grupy
ITI.b tak`e możliwości da działanie polegające na:
— zorganizowaniu i odpowiednim wyposażeniu w bazę
budowla-ą i maszynową oraz siłę roboczą jednostki gospo
darczej oaństwowej lub usDołecznionej. mającej za zadanie
zagospodarowanie wszystkich gruntów przejmowanych
z gosnodarstw indywidualnych na określonym obszarze.
Działalność w tym zakresie wymaga znacznych nakładów
oraz dość długiego czasu;
— stworzeniu bodźców zainteresowania dla rolników in
dywidualnych na danym obszarze i zapewnieniu romocy
w takim stonniu, aby podjęli się dodatkowo zagos-odarowania gruntów obecnie niewłaściwie użytkowanych. .Test
to możliwe tylko wtedy, kiedy rolnicy dysponują niezbędną
siłą roboczą oraz wystarczającą bazą budowlaną lub mo
żliwością jej rozbudowy, a przy tvm zagospodarowanie do
datkowych powierzchni jest Oniacalne w większym stop
niu aniżeli czerpanie dochodów z innych pozarolniczych
źródeł zatrudnienia.
Zarówno w pierwszym, jak i w drugim wypadku władza
terenowa powinna przedsięwziąć zorganizowane działanie
związane z odpowiednimi nakładami, którego celem jest
stworzenie warunków umożliwiających racjonalne zago
spodarowanie gruntów wypadających z dotychczasowych ?
form użytkowania.
We wsiach grupy IILb nie ma innej możliwości zapo
biegania nieużytkowaniu lub niewłaściwemu użytkowaniu
gruntów.
Sprawy tej nie rozwiąże się wydawaniem decyzji admini
stracyjnych zobowiązujących dotychczasowych użytkowni
ków do należytego zagospodarowania gruntów. Użytkowni

cy najczęściej nie mogą tego uczynić i w wielu wypad
kach grunt jest nadal użytkowany w sposób niewłaściwy,
ograniczający się na przykład do jednorazowego zaorania
lub skoszenia trawy — zwykle raz w ciągu roku, co ma
stwarzać pozory, że grunt jest użytkowany, aby następna
kontrola nie wykazała go jako odłóg.
Im wcześniej urzędy gmin podejmą w tego typu wsiach
działalność związaną z rozwinięciem lub zorganizowaniem
jednostek gospodarczych gwarantujących racjonalne zago
spodarowanie gruntów, tym krótszy będzie okres spadku
efektywnego wykorzystania ziemi, który jest nieunikniony
na skutek starzenia się dotychczasowych użytkowników
gruntów i braku następców, a jednocześnie łatwiej będzie
egzekwować należyte wykorzystanie gruntów.
Podsumowując przedstawione rozważania, należy stwier
dzić:
1) właściwa gospodarka ziemią — jak to podkreślono na
wstępie — powinna zapewnić pełne i racjonalne wykorzy
stanie Wszvstkich zasobów gruntów możliwych do zajęcia
pod produkcję rolną lub leśną. Dlatego działalność orga
nów władzy terenowej kierującej gospodarką, a w szcze
gólności urzędów gmin, powinna być tak zorganizowana,
aby ten podstawowy cel osiągnięto. Podstawą działania jest
bieżąca znajomość przeobrażeń w stanie wykorzystania i za
gospodarowania gruntów;
2) podjęta i realizowana według wytycznych Minister
stwa Rolnictwa z 1974 roku [4] kontrola rolniczego użyt
kowania gruntów powinna być nadal prowadzona, dosko
nalona i poszerzona o grunty nierolnicze (zgodnie z uwaga
mi zawartymi wyżej), bowiem dzięki niej można systema
tycznie i rzetelnie wykazywać różne zaniedbania i niewła
ściwości w wykorzystaniu gruntów, dające podstawę do
podejmowania odpowiednich zabiegów skutecznie przeciw
działających różnym negatywnym zjawiskom w zakresie
gospodarki ziemią;
3) kontroli użytkowania i wykorzystania gruntów nie na
leży włączać do krótkoterminowej akcji, jaką są pow
szechne przeglądy gmin, gdyż powoduje to niemożność na
leżytego i szczegółowego zbadania sytuacji. Powszechne
przeglądy gmin można w tym zakresie wykorzystywać tyl
ko do sprawdzenia, czy w gminie jest właściwie zorganizo
wana i prowadzona kontrola wykorzystania gruntów, a tak
że, czy są pcdejmowane skuteczne działania w odniesieniu
do gruntów, które w czasie kontroli wykazano jako wy
magające określonych zabiegów w celu lepszego zagospoda
rowania.
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Nabycie własności posiadanych gruntów w trybie administracyjnym
Część I — Nabycie własności gruntów objętych w posiadanie na podstawie umów nieformalnych

Nie uporządkowany od wielu pokoleń stan własnościowy
gospodarstw, uwarunkowany czynnikami natury ekonomi
cznej, prawnej, demograficznej, społecznej itp., nie dawał
poczucia stabilizacji, a stan niepewności i tymczasowości
nie umożliwia prowadzenia racjonalnej gospodarki1*3
). Po
stulat uporządkowania stanu prawnego gospodarstw zreali
zowano w ustawie z dnia 26X 1971 r. o uregulowaniu wła
sności gospodarstw rolnych (Dz. U. nr 27 z 1971 r., poz.
250). Ustawa ma wyjątkowy charakter, wkracza głęboko w
dziedzinę stosunków cywilnoprawnych i jest mocno powią
zana z systemem prawa, zwłaszcza cywilnego. Szereg po
jęć, stanów i zdarzeń wymaga zatem oceny nie tylko
z punktu widzenia ustawy, lecz i przepisów prawa cywil
nego. Wykonanie tych zadań ustawodawca powierzył ad
ministracji państwowej, która po raz pierwszy rozstrzyga
spory powstałe na tle stosunków cywilnoprawnych.
Opracowanie ujmuje kompleksowo zasadniczą problema
tykę wiążącą się z oceną przesłanek nabycia nieruchomości
na podstawie art. 1 cytowanej ustawy. Niezależnie od roz
ważań teoretycznych, opracowanie uwzględnia podstawową
literaturę, jaka ukazała się na ten temat, orzecznictwo Są
du Najwyższego, a także ugruntowane w dotychczasowej
kilkuletniej pracy organów administracji państwowej (rol
nej) zasady stosowania ustawy, odpowiadające głównym ce
lom i założeniom aktu. Problematyka jest niezmiernie
skomplikowana, co niewątpliwie wpływa na tempo realiza
cji zadań. Opracowanie ułatwi organom administracji pań
stwowej załatwianie tych trudnych i złożonych spraw.
Przepis art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy obejmuje regula
cją prawną nieruchomości, które w dniu 4 XI1971 r., to
jest w dniu wejścia w życie przepisów cytowanej ustawy,
pozostawały w samoistnym posiadaniu rolników, którzy ob
jęli te nieruchomości w posiadanie przed tą datą na pod
stawie umowy o sprzedaż, zamianę, darowiznę, umowy
o dożywocie lub innej umowy o przeniesieniu własności,
o zniesieniu współwłasności albo umowy o dział spadku,
zawartej w formie nie przewidzianej prawem. Nabycie wła
sności nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1 cytowanej
ustawy następuje, gdy są spełnione następujące warunki:
— przedmiot uregulowania jest nieruchomością w rozu
mieniu ustawy5);
— nieruchomość w dniu 4 XI1971 r. pozostawała w sa
moistnym posiadaniu rolnika;
— nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego
nabywcy lub stanowi takie gospodarstwo8);
— objęcie nieruchomości w samoistne posiadanie nastą
piło przed dniem 4X11971 r. na podstawie umowy o sprze
daż, zamianę, darowiznę, umowy o dożywocie lub innej
umowy o przeniesienie własności, o zniesienie wsoółwłasności albo umowy o dział spadku, zawartej w formie pra
wem nie przewidzianej.
Waga tych przesłanek podlega ocenie według stanu na
dzień 4 XI1971 r., to jest w dniu wejścia w życie cytowa
nej ustawy. Niezmiernie poważne znaczenie ma ostatnia
przesłanka uwłaszczenia, która wymaga, aby objęcie nie
ruchomości w posiadanie nastąpiło przed 4 XI1971 r. na
podstawie umowy zawartej (ustnie, pisemnie) bez zacho
wania przewidzianej formy. Może to być umowa o sprze
daż, zamianę, darowiznę, umowa o dożywocie lub inna
umowa o przeniesienie własności, zniesienie współwłasno
ści albo umowa o dział spadku. Nabycie nieruchomości
*) B. Mościcki — Źródła powstawania nieformalnych stanów
władania gruntami... Wieś i Rolnictwo. PAN — IRWiR, 1978 nr 3
*) B. Mościcki — Pojęcie nieruchomości w rozumieniu usta
wy o uregulowaniu własności nieruchomości. Prz. Geod. R. 47:
1975 nr 1.
3) B. Mościcki — Pojęcie gospodarstwa rolnego w rozumieniu
ustawy. Prz. Geod. R. 47: 1975 nr 2.

następuje z mocy prawa, bez względu na charakter umo
wy, na podstawie której rolnik wszedł w jej posiadanie.
Wyliczenie w ustawie nieformalnych umów jest niepełne.
Dlatego w grę mogą wchodzić jeszcze inne nieformalne
umowy mające na celu przeniesienie własności nierucho
mości. Do grupy innych umów instrukcja ministra Rol
nictwa zalicza również umowy przedwstępne4). Doświad
czenia wynikające z praktyki nieformalnego obrotu wyka
zują, że tego rodzaju umowy prowadzą z reguły do prze
niesienia posiadania nieruchomości na rzecz nabywcy.
J. Ignatowicz uważa, że nie dotyczy to jednak umowy
przedwstępnej, w wyniku której nastąpiło wprawdzie prze
niesienie posiadania nieruchomości przed dniem 4 XI1971 r..
ale zbywca wyraźnie zastrzegł w umowie, że prawa wła
sności nieruchomości nie przenosi5). Wyrażono też pogląd,
że przepis art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy nie obejmuje
umów przedstępnych zawartych w formie notarialnej, bo
wiem nie ma przeszkód, aby strony zawarły umowę przy
rzeczoną (art. 390 § 2. k.c.)8). Podobna sytuacja zachodzi,
gdy strony zawarły umowę notarialną, ale tylko ze skut
kami obligacyjnymi (bez skutków rzeczowych). I w tym
wypadku strona może domagać się sądownie realizacji zo
bowiązania ’).
W doktrynie ugruntował się dość jednolity i trafny po
gląd, w świetle którego przepis art. 1 ust. 1 cytowanej
ustawy odnosi się także do nieformalnych umów o podział
majątku objętego wspólnością małżeńską, zawartych po jej
ustaniu8). Jak wiadomo, od chwili ustania wspólności usta
wowej stosuje się odpowiednio do majątku, który był nią
objęty, przepisy o współwłasności (art. 42 k.r.o.), a do po
działu majątku, który był nią objęty — przepisy o dziale
spadku (art. 46 k.r.o.).

W czasie realizacji przepisów cytowanej ustawy' wyłoni
ły się trudności w ocenie, kiedy właściwie mamy do czy
nienia z faktycznym działem spadku lub zniesieniem wsoółwłasności, dokonanymi na podstawie umowy nieformalnej,
a kiedy z faktycznym podziałem nieruchomości jedynie do
tymczasowego korzystania (quo ad usum). W obu wypad
kach następuje faktyczny podział na gruncie.
Przez dział dokonany na podstawie umowy nieformal
nej rozumie się dział spadku, w wyniku którego nastąpił
faktyczny trwały (na zawsze) podział nieruchomości po
między spadkobierców. Przyjmuje się na ogół, że dział
spadku dokonany jedynie przez niektórych spadkobierców,
z milczącą aprobatą pozostałych spadkobierców mających
prawo dziedziczenia gospodarstwa, jest również działem
nieformalnym w rozumieniu ustawy, chyba że co innego
wynika wyraźnie z porozumienia uczestników Iuh z oko
liczności towarzyszących9). Zgodne kontynuowanie przez
<) Por. § 7 pkt. 3 instrukcji ministra Rolnictwa nr 3 z 1972 roku.
s) J. Ignatowicz — Referat wygłoszony w Radzie Adwokac
kiej w Warszawie. Pogląd trafny, bowiem wykładnia w S 7 nkt. 5
instrukcji wskazuje, aby Drzy ocenie uprawnień rolników badać
przede wszystkim, jaki był zgodny zamiar 1 cel zawartej umowy.
s) Μ. Gintowt — Wybrane zagadnienia na tle ustawy o uregu
lowaniu gosŋodarstw rolnych. Zes-v’y Problemowe — Analityczne
— Ministerstwa Sprawiedliwości. 1972, s. 18.
’) Por. Komentarz do Kodeksu Cywilnego, t. I, s. 420.
s) Por. St. Breyer — Uregulowanie własności gospodarstw rol
nych. Studia Prawnicze, 1973, nr 38, s. 82; Μ. Gintowt — op.
cit., s. 18.
s) Po tej linie idzie również instrukcja ministra Rolnictwa nr 3.
W § 7 Dkt. 3 instrukcja wyjaśnia, że osobie (Iinrawnionej do dzie
dziczenia gospodarstwa), która takiego podziału nie kwestiono
wała, przysługują jedynie sp⅛ty na warunkach określonych w art.
216 k.c. Por. także Μ. Gintowt — op. cit., s. 21.
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spadkobierców podziału dokonanego przez spadkodawcę za
życia jest równoznaczne z faktycznym działem spadku10).
Sorzeciw spadkobierców nieuprawnionych do dziedziczenia
gospodarstwa nie ma wpływu na dział spadku dokonany
rτzez Soadkobiercow uprawnionych. Jest trafny pogląd, że
nie można uznać, iż doszło do nieformalnego działu spadku
w warunkach, gdy jeden ze spadkobierców objął w posia
danie część gospodarstwa wbrew woli innego spadkobier
cy 11). Przyjęto również, że ustawa nie wchodzi także w
rachubę, gdy po faktycznym oodziale nieruchomości rolnej
orzez spadkobierców udział jednego z nich uległ przepad
kowi (konfiskacie) na rzecz Skarbu Państwa 12).
Przepis art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy obejmuje także
nieformalne umowy o zniesienie współwłasności. B. S yg u t twierdzi, że nieformalne zniesienie współwłasności za
chodzi. gdy podział nieruchomości ma cechy trwałe, a więc
f,dy jest połączone z przeświadczeniem współwłaścicieli, iż
dokonali oni podziału ostatecznego przez przekształcenie
współwłasności w indywidualną własność poszczególnych
Wydzielonvch części nieruchomości. Sytuacja taka nie za
chodzi jednak, gdy współwłaściciele ustanowili jedynie spo
sób korzystania ze wspólnej nieruchomości, choć nawet
nastąnił faktyczny nodział na gruncie (podział do czasowe
go korzystania). Pogląd to nieodosobniony, poparty przez
praktykę ”).
Przepis art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy obejmuje także
umowy o dożywocie, zawierane dość często w środowisku
wiejskim. Rolnik posiadający nieruchomość w dniu 4 XI
1971 r. na podstawie umowy o dożywocie nabywa własność
nieruchomości na zasadzie art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy,
natomiast na rzecz dożywotnika z mocy ustawy powstaje
prawo dożywocia. Nieformalne umowy o dożywocie, chociaż
prawnie bezskuteczne, w znacznym stopniu kształtowały
stosunki społeczne i gospodarcze na wsi. W wyniku za
warcia tvch umów nastąpiły poważne przesunięcia mająt
kowe, których cofniecie spowoduje wiele komplikacji, a w
szeregu wypadkach jest nawet praktycznie niemożliwe.
W praktyce wystąpiły także wątpliwości co do znacze
nia niektórych czynności dokonanych przez spadkodawcę za
życia. Wyniknęła kwestia — czy czynność spadkodawcy,
a nie spadkobierców, który za życia dokonał podziału nie
ruchomości pomiędzy spadkobierców, może być uznana za
urnowe o darowiznę. Udzielenie jednoznacznej Odnowiedzi
jest trudne, bowiem zależy od oceny okoliczności towarzy
szących t.ym czynnościom, której trudno dokonać, gdv
właściciel nie źyje. Μ. Gintowt twierdzi, że ustalono, iż
rzeczywistym zamiarem i celem stron uczestniczących we
wspomnianych czynnościach było przeniesienie własności
nieruchomości wówczas przyznanie tym czynnościom zna
mion nieformalej umowy o darowiznę jest możliwe do przy
jęcia 14). Jak się wydaje. można uznać taką czynność jako
inna urnowe o przeniesienie własności nieruchomości w ro
zumieniu art. 1 ust. 1 Cvtowanej ustawv, oczywiście przyj
mując ∙rasade. że czynności towarzyszył zamiar stron prze
niesienia w,asrrosci nieruchomości.
Wvniknely zasadnicze rozbieżności co do prawnego zna
czenia. jakie ustawodawca nadał umowom nieformalnym.
Według pierwszego poglądu, ustawa sankcjonuje umowy
nieformalne i nadaje im skutki prawne, jakich porządek
prawny dotychczas im odmawiał z powodu niezachowania
formy notarialnej15). Autor opiera swój pogląd na dvsoozvcji przepisów art. 8 i 9 cytowanej ustawy. Także J. S z achułowicz przyjął, że ustawa jest jedynie uzupełnie
niem Svstemp prawa cywilnego16). W piśmiennictwie za
warty jest także odmienny pogląd, zgodnie z którym na
bycie własności następuje z woli ustawodawcy i ma cha
rakter pierwotny, a umowa nieformalna jest tylko jedną
z przesłanek uwłaszczenia17). Przekonywające argumenty
«) O S.N. 3 CR 135/65 z dnia 20 VIII 1965 r. (O.S.N. C.P. z 1966 r.,
poz. 58).
ɪɪ) Por. Μ. Gintowt — od. cit. s. 21 oraz O.S.N. Ill CRN
203/67 z 26 1X 1967 r. (O.S.N. C.P. nr 6 z 1968 r., poz. 106).
«) Uchwala S.N. III-CZP-19/72 z -'nia 20IV 1972 r. (O.S.N. nr U,
z 1972 r„ poz. 193). Praktyka administracyjna zmierza także w tym
kierunku.
”) B. Sygut — Uregulowanie Wtasnoicl gospodarstw rolnych
przed sądami 1 organami Odminlstracil rolnej. Palestra. 1973 nr 1
s. 27; St. Breyer — od. cit., s. 82—83; Μ. Gintowt — op. cit.,
s. 21; O.S.N. III-CO 38/55 z dnia 20 1 1956 r. (O.S.N. z 1956 r., poz.
88).
>·) Μ. Gintowt — op. cit., s. 20.
ls) J. St. Piątkowski — Ureoulowanie własności nierucho
mości w trybie art. 1 ustawy z 26 X 1971 r. o uregulowaniu wła
sności gospodarstw. PiP, 1971, s. 8—9, s. 289.
ɪ<) J. Szachulowicz — op. cit., Palestra nr 1 z 1972 r., s. 20.
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na poparcie stanowiska pierwotnego charakteru nabycia
nieruchomości w trybie art. 1 ust. 1 ustawy przytacza
T. Pajor w cytowanym opracowaniu (NP z 1973 r., z 12).
Podkreśla on w szczególności, że uwłaszczenie następuje
niezależnie od tego, czy nieformalnemu zbywcy przysługu
je własność nieruchomości18); przemawia to również za
pierwotnym charakterem nabycia nieruchomości na pod
stawie art. 1 ust. 1 ustawy. Zdaniem T. Pajora, uwła
szczonego rolnika nie można uważać za następcę prawnego
zbywcy. Przyjęcie tezy o pochodnym nabyciu nieruchomo
ści, zdaniem Pajora, czyni zbędnym nie tylko art. 10,
ale także art. 8 i 9 cytowanej ustawy. Uregulowanie do
tyczące spłat (art. 6), zaliczania darowizny (art. 9), ogra
niczonych praw rzeczowych i dożywocia, obciążających
nieruchomości (art. 10), nie podważają pierwotnego charak
teru nabycia, przeciwnie — stanowią poparcie tego stano
wiska ɪ9).
Stanowisko Sądu Najwyższego w tej sprawie jest niewy
raźne. Wprawdzie mówi, że nabycie następuje z mocy usta
wy uwłaszczeniowej, niemniej daje wyraz przekonaniu, że
niektóre przesłanki uwłaszczenia należy oceniać według
nieformalnych umów20). W cytowanej uchwale
z 16IV
1972 r. Sąd Najwyższy wypowiedział się, że osoba, która
nabyła gospodarstwo rolne bez zachowania formy aktu no
tarialnego, odpowiada z mocy art. 526 k.c. wraz ze zbyw
cą za jego zobowiązania, związane z prowadzeniem gospo
darstwa, jeżeli w chwili zawarcia umowy nieformalnej wie
działa o zobowiązaniu. Za pierwotnym charakterem naby
cia opowiedział się Sąd Najwyższy w cytowanej uchwale
z dnia 16 III 1972 r. W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyż
szy przyjął, że nabycie nieruchomości ma charakter nabycia
pierwotnego, którego podstawą jest ustawa, a nie umowa.
Pierwotny charakter nabycia wypływa szczególnie z dy
spozycji art. 10 cytowanej ustawy, który stanowi, że ograni
czone prawo rzeczowe i dożywocie obciążające dotychczas
nieruchomość pozostają w mocy, a ich wartość odlicza się
od należności za nieruchomość. Zdaniem Sądu Najwyższego
przepis byłby bezprzedmiotowy, gdyby w rachubę wcho
dziło nabycie pochodne. Sąd podkreślił jednak, że — mimo
iż nabycie następuje z dniem 4 XI1971 r. z mocy prawa
— ustawa z dnia 26 X 1971 r. nie odrywa się całkowicie ód
zawartych umów nieformalnych. Nie można pomijać prze
słanki, jaką jest objęcie w posiadanie nieruchomości w
następstwie umów wymienionych w art. 1 ust. 1.
Pogląd, w świetle którego nabycie własności następuje
z woli ustawodawcy i ma charakter pierwotny, a umowa
nieformalna jest tylko jedna z przesłanek nabycia, należy
uznać za przekonywający21). Niektóre kwestie związane
z tym zagadnieniem budzą wątpliwości. Chodzi o to, czy
przepis art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy dotyczy tylko umów
nieważnych z powodu braku formy notarialnej, czy także
umów nieważnych z innych przyczyn, na przykład umowy
zawartej z osobą pozbawioną zdolności do czynności praw
nych — sprzecznej z prawem i z zasadami współżycia spo
łecznego lub gdy przedmiotem transakcji jest nieruchomość,
co do której państwu przysługuje prawo pierwokupu. W
piśmiennictwie ugruntował się jednolity pogląd, że nie tyl
ko brak formy, lecz każdą nieprawidłowość decydującą
o bezwzględnej nieważności umowy należy brać pod uwa
gę22). Autorzy tego poglądu uznają także konieczność oce
ny nieformalnej umowy od strony skuteczności doświadcze
nia woli (art. 82 k.c.). Przyjęto zapatrywanie, że bezwzględ
na nieważność oświadczenia woli wyłączą nieformalną umo
wę jako skuteczną przesłankę prowadzącą do uwłaszczenia,
na przykład, gdy umowa jest pozorna lub sporządzona w
stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie de
cyzji i wyrażenie woli28). Μ. Gintowt twierdzi, jak są-

w) T. Pajor — Niektóre nroblemy uwłaszczenia nieruchomości
w trυbie art. I ustawy z 26 X 1971 r. o Ureoulowanlu własności
oospódarstw. N.P. 1973, z. 12, s. 1744—1746. J. Paliwoda — Pro
blematyka zmian w strukturze indywidualnych gospodarstw rol
nych — referat wygłoszony w I.N.P. w dniu 20II 1974 r.
>s) Por. § 17 pkt. 1 instrukcji ministra Rolnictwa.
w) T. Pajor — op. cit., s. 1746.
») U.S.N. III-CZP, 6/72 Z dnia 16III 1972 r. (O.S.N. C.P. nr 11
z 1973 r., poz. 192). U.S.N. III-CZP 37/72 z 16IV 1972 r. (O.S.N. C.P.
nr 1 z 1973 r., doz. 5). U.S.N. IΠ-CZP 23/73 z 18 1X 1973 r. (O.S.N.
C.P. nr 1 z 1974 r., poz. 3).
≈>) Ministerstwo Rolnictwa opowiedziało się również za pierwot
nym nabyciem nieruchomości z mocy ustawy (Biuletyn Min. Roi.
z 1973 r.)
a) Por.: St. Rakowski — Cywilnoprawne aspekty ustawy
o Jtregulowaniu własności gospodarstw rolnych, NP z 1973 r., nr
11, s. 1650; E. Spyrydonowicz i Μ. Rutkowski — Nowe
ustawy rolne, 1972, s. 30; T. Pajor — op. cit., s. 1748; Μ. Gint o w t — op. cit., s. 18; St. Breyer — op. cit., s. 82.

dzę, trafnie, że posiadanie realizowane w następstwie umów
nieważnych, jednak zawartych z zachowaniem formy no
tarialnej, nie prowadzi do uwłaszczenia; ustawa może mieć
zastosowanie jedynie w wypadkach, gdy w okresie przed
4X11971 r. sąd orzekł o nieważności umowy. Podstawą
nabycia był wówczas art. 1 ust. 2 cytowanej ustawy, o ile
rolnik władał nieruchomością w dniu 4X11971 r. w charak
terze posiadacza samoistnego 2∙).
Jeśli chodzi o wady powodujące jedynie względną nie
ważność czynności prawnej (oświadczenie woli złożone pod
wpływem błędu lub groźby), to, zdaniem T. Pajora25),
posiadanie gruntów na podstawie nieformalnych umów dot
kniętych takimi wadami prowadzi do skutków z art. 1 ust.
1 cytowanej ustawy. Zdaniem autora, zastosowanie art. 88
k.c. do umów nieformalnych nie wchodzi w rachubę (prze
pis dopuszcza możliwość uchylenia się w określonym ter
minie od skutków oświadczenia woli dotkniętego błędem
lub groźbą). Trudno, zdaniem autora, uchylić się od skut
ków oświadczenia woli, które, ze względu na brak właści
wej formy, takich skutków prawnych nie wywołało. Argu
mentacja jest przekonywająca.

W czasie realizacji przepisów ustawy ujawniono dość li
czne wypadki odwołania darowizny przed dniem 4 Xl
1971 r. lub wypadki odstąpienia przed tą datą od niefor
malnej umowy, na podstawie której nastąpiło przeniesienie
posiadania. Wynika pytanie — jakie znaczenie ma dla na
bycia nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1 cytowanej
ustawy odwołanie darowizny lub odstąpienie od umowy
nieformalnej, na przykład od sprzedaży w warunkach, gdy
nieruchomość pozostaje w ɑniu 4X11971 r. w posiadaniu
obdarowanego lub nabywcy. W piśmiennictwie przyjęto słu
szne zapatrywanie, że sformułowanie dyspozycji art. 1
ust. 1 cytowanej ustawy przemawia za przyjęciem tezy, iż
wymienione zdarzenia pozostają bez wpływu na uwłaszcze
nie. Aczkolwiek nabycie następuje w dniu 4X11971 r. z mo
cy prawa, to jednak ustawa wiąże się z przesłanką objęcia
w posiadanie nieruchomości na podstawie umowy niefor
malnej. Dla wywołania skutków z art. 1 ust. 1 cytowanej
ustawy decydujące znaczenie ma zatem objęcie w posia
danie nieruchomości w następstwie jednej z wymienionych
umów nieformalnych oraz aby posiadanie miało miejsce
również w dniu 4 XI1971 r. Skoro podstawą nabycia nie
jest umowa, lecz ustawa, to odwołanie darowizny lub od
stąpienie od umowy nieformalnej (stanowiącej jedynie prze
słankę uwłaszczeniową) w okresie po objęciu nieruchomo
ści w posiadanie nie daje stronie uprawnień wynikających
z umowy ważnej. W świetle tego zapatrywania odwołanie
darowizny lub odstąpienie od umowy nieformalnej (po
objęciu nieruchomości w posiadanie) nie wyłącza uwła
szczenia 2β). Natomiast odwołanie przed 4 XI1971 r. daro
wizny, dokonanej w formie przewidzianej prawem, może
wywołać skutki przewidziane jedynie w art. 1 ust. 2 cyto
wanej ustawy, o ile obdarowany władał nieruchomością
w dniu 4X11971 r. jako posiadacz samoistny.
Praktyka wykazuje, że omawiane umowy nieformalne
o przeniesienie własności nieruchomości w dużej mierze są
zawierane z właścicielami. Są to najczęściej osoby fizycz
ne, niekiedy osoby prawne27). Zdarzają się też wypadki
objęcia przez rolnika w posiadanie nieruchomości na pod
stawie umowy nieformalnej, zawartej z posiadaczem, któ
rego ustawa nazywa poprzednikiem. Nie chodzi tu o po
przedników prawnych. Instrukcja wyjaśnia w § 7 pkt. 2,
że za poprzednika rolnika będącego samoistnym posiada
ss) Por. w Komentarzu do Kodeksu Cywilnego t. I, s. 207 —
nieważność oświadczenia złożonego w stanie wyłączającym świa
dome lub swobodne powzięcie decyzji lub wyrażenia woli wyni
ka z braku przesłanek skuteczności samego oświadczenia woli,
a nie z braku zdolności do czynności prawnych.
,,) Μ. Gintowt — op. cit., s. 20.
“) Nieco odmiennie St. Rakowski — op. cit., s. 1651; Μ.
Gintowt — op. Cit., s. 19.
m) Tak twierdzi T. Pajor — op. cit., s. 1749; Μ. Gintowt
— op. cit., s. 20—21. W tym też kierunku zmierza również prak
tyka potwierdzona stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa zawartym
w piśmie 0012-35/73 z 29IX 1973 r. Autor zajął poprzednio w tej
sprawie inne nieco stanowisko — Uwłaszczenie posiadaczy samo
istnych i zależnych (N.P. z 1973, z. 11, s. 1617). Obecnie opiera się
na przyjęciu pierwotnego charakteru nabycia nieruchomości i uzna
niu, że postanowienia umów, w następstwie których nastąpiło
objęcie nieruchomości w posiadanie, nie mają charakteru norma
tywnego.
°) Posiadanie nieruchomości na podstawie umowy nieformal
nej zawartej z osobą prawną prowadzi do skutków z art. 1 ust.
1 cytowanej ustawy, jednak z uwzględnieniem dyspozycji art. 3.

czem uważa się spadkobiercę lub inną osobę, która objęła
nieruchomość w posiadanie na podstawie umowy niefor
malnej i z kolei przeniosła posiadanie na obecnego posia
dacza. Takie sformułowanie wskazuje, jak to trafnie zau
ważył St. Breyer2S), że poprzednik przenoszący posiada
nie na aktualnego posiadacza powinien legitymować się na
byciem nieruchomości na podstawie nieformalnej umowy
lub prawem dziedziczenia. Nie odpowiadają więc tym prze
słankom wypadki objęcia nieruchomości w posiadanie na
podstawie nieformalnej umowy sporządzonej na przykład
z posiadaczem zależnym23).

W czasie realizowania cytowanej ustawy wyłoniło się
również pytanie, czy możliwe jest uregulowanie własności
całej nieruchomości na rzecz nieformalnego nabywcy, je
żeli zawarł on umowę, na przykład o sprzedaży, jedynie
z niektórymi współwłaścicielami (Wspolspadkobiercami),
a pozostałe osoby, mające prawo do dziedziczenia gospo
darstwa, nie wyzbyły się swoich udziałów, przy czym na
bywca objął w posiadanie całą nieruchomość przed 4 XI
1971 r. Objęcie nieruchomości w posiadanie na podstawie
nieformalnej umowy, sporządzonej jedynie z niektórymi
współwłaścicielami (Wspolspadkobiercami), stosownie do
ugruntowanej w praktyce wykładni przepisów cytowanej
ustawy prowadzi do uwłaszczenia nieformalnego nabywcy
na zasadzie art. 1 ust. 1 ustawy30), przy czym osobom speł
niającym warunki, o których mowa w art. 216 k.c., przy
sługują spłaty31). Wykładnia nawiązuje do rozwiązań
ukształtowanych na tle stosowania przepisów dotyczących
dziedziczenia gospodarstwa i zniesienia współwłasności nie
ruchomości. Przyjęta do praktyki zasada odpowiada pod
stawowym celom i założeniom ustawy, u podstaw której
leży przecież generalne uporządkowanie stosunków wła
snościowych na wsi. Ograniczenie uwłaszczenia jedynie
do udziału należącego do współwłaściciela (współspadkobiercy) sporządzającego nieformalną umowę może dopro
wadzić do wyłączenia z regulacji prawnej znacznej liczby
gospodarstw w kraju, co nie jest chyba zamiarem ustawo
dawcy.

Szczególnie trudne do rozwiązania są sprawy związane
z uwłaszczeniem na zasadzie art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy,
a także oceną uwłaszczenia w świetle przepisów o małżeń
skim ustroju majątkowym, jeśli objęcie nieruchomości w
posiadanie na podstawie umowy nieformalnej nastąpiło:
a) w czasie trwania małżeństwa, przy czym w dniu 4 XI
1971 r. istniała wspólność ustawowa, a nieruchomość po
zostawała w posiadaniu jednego z małżonków;

b) przed zawarciem młażeństwa lub gdy pomiędzy mał
żonkami istniała odrębność majątkowa, a w dniu 4 XI
1971 r. obowiązywała wspólność ustawowa, przy czym nie
ruchomość pozostawała we współposiadaniu małżonków;

c) w czasie zawarcia związku małżeńskiego, a w dniu
4X11971 r. wspólność majątkowa już nie istniała, przy
czym nieruchomość pozostawała w posiadaniu jednego lub
we współposiadaniu obojga b. małżonków.

Ustawa nie zawiera w tym zakresie wystarczających roz
wiązań, a wykładnia jej przepisów, zawarta w instrukcji,
nie obejmuje różnych sytuacji ujawnionych przez prakty
kę. Z punktu widzenia potrzeb praktyki wyjaśnienie nie
których aspektów tego zagadnienia nabiera więc szczegól
nego znaczenia.
W wypadku podanym pod literą a, uwzględniając wy
kładnię zawartą w § 17 pkt. 5 instrukcji, uwłaszczenie na
stępuje na rzecz obojga małżonków na zasadzie wspólności
majątkowej małżeńskiej, bez względu na to, któremu z mał
żonków przysługują uprawnienia z tytułu ustawy. Trafnie
zauważa T. Pajor, że gdyby nawet decyzję wydano na
jednego z małżonków, to i tak nabyta nieruchomość będzie
”) St. Breyer — op. cit., s. 85.
2 ) W tym kierunku zmierza praktyka potwierdzona stanowi
s:
skiem Ministerstwa Rolnictwa w sprawach 305/1603/73, 305/1771/74.
;o) Praktyka potwierdzona stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa
zawartym w piśmie URCN 0012-40/72 z dnia 22 II 1973 r.
“) Przyznanie spłaty poprzednikowi wchodzi w rachubę jedynie
w warunkach, gdy nabywca do dnia 4 XI1971 r. nie uregulował
całości lub części umówionej ceny na rzecz osoby, od której na
był nieruchomość.
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zaliczona do majątku wspólnego (art. 32 § 1 k.r.c.)32), po
dobnie jak to jest przyjęte przy nabyciu na podstawie prze
pisów o reformie rolnej i osadnictwie, jeśli ooowiązuje
wspólność ustawowa małżonków63). Uwłaszczenie nie może
być dokonane na prawach współwłasności (w częściach
ułamkowych), bowiem wspólność majątkowa ma charakter
współwłasności łącznej (bezudziałowej)34). W wypadku wy
dzierżawienia nieruchomości, małżonkowie nie tracą prawa
do uwłaszczenia, choćby tylko jeden z nich spełniał warun
ki, o których mowa w § 6 pkt. 1 instrukcji ministra Rol
nictwa. Należy przyjąć, że gdy jeden z małżonków jest
cudzoziemcem i nie uzyskał zezwolenia na nabycie nieru
chomości w Polsce, cała nieruchomość przypada tylko mał
żonkowi obywatelstwa ,polskiego, stanowiąc majątek od
rębny. Aktem własności ziemi należy objąć tylko obywa
tela polskiego. Trafnie twierdzi St. Breyer, że wkład
mażonka będącego obywatelem obcego państwa może być
uwzględniony przy podziale majątku wspólnego 35).

Jeśli chodzi o wypadki wymienione pod literą b, to w
świetle ugruntowanej wykładni przepisów ustawy, zawartej
w § 17 pkt. 5 instrukcji, każdy z małżonków otrzymuje
odrębny akt własności ziemi. Instrukcja nie wyjaśnia jed
nak, czy analogicznie należy postąpić, jeśli w dniu 4 XI
1971 r. obowiązywała wspólność ustawowa.
Natomiast jeżeli w dniu 4X11971 r. wspólność ustawowa
już nie istniała (dotyczy wypadku przytoczonego pod literą
, nieruchomość powinna przypaść tylko temu z b. mał
c)
żonków, który spełnia warunki uwłaszczenia (odpowiada
definicji rolnika i włada nieruchomością w charakterze po
siadacza samoistnego). Jeżeli w dniu 4X11971 r. wspólność
ustawowa już nie istniała, a nieruchomość pozostawała we
współposiadaniu obojga małżonków, należy przyznać im
tę nieruchomość na prawach współwłasności36). W wypad
ku wydzierżawienia nieruchomości w okresie trwania wspól
ności ustawowej (w dniu 4X11971 r. wspólności ustawo
wej już nie było), małżonkowie nie tracą prawa do uwła
szczenia na zasadach współwłasności, jeżeli odpowiadają
warunkom, o których mowa w § 6 ust. 1 cytowanej in
strukcji. Jeżeli te warunki spełnia tylko jeden z nich, na
bywa on własność całej nieruchomości. Przyjęta wykład
nia ma na celu uproszczenie porządkowania własności go
spodarstw rolnych i to przemawia za jej przyjęciem.

Należy zaznaczyć, że w orzecznictwie i doktrynie zary
sowały się zasadnicze rozbieżności co do oceny skutków
uwłaszczenia w świetle przepisów o małżeńskim ustroju
majątkowym.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16III 1972 r.37) po
twierdza pierwotny charakter nabycia. W uzasadnieniu
uchwały przyjmuje jednak, że taki charakter nabycia nie
uzasadnia podobnych rozwiązań, jakie wykształciły się w
wypadku nadania ziemi małżonkowi w trybie dekretu o re
formie rolnej i osadnictwie rolnym, a zatem, że grunty na
dane na rzecz jednego małżonka mogą stanowić majątek
dorobkowy obojga małżonków. Chociaż nabycie na zasadzie
art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy następuje z mocy prawa, to
jednak nie odrywa się od przesłanki przedmiotowej, jaką
jest objęcie nieruchomości w posiadanie w następstwie
wydanych umów nieformalnych. Skutki nabycia powinny
być ocenione w powiązaniu z tymi umowami. W konklu
zji Sąd Najwyższy dochodzi do wniosku, że o zaliczeniu
nieruchomości do majątku wspólnego lub odrębnego mał
żonków decyduje nabycie nieruchomości na podstawie umo
») T. Pajor — op. cit., s. 1752. Odmiennie E. Gniewek (por.
glosę do uchwały Sądu Najwyższego IH-CZP 8/72 z dnia 16III
1972 r., PiP, 1973, nr 5, s. 160). Twierdzi on, że do wspólności ma
jątkowej małżeńskiej wchodzą nieruchomości pozostające w dniu
4 XI1971 r. we współposiadaniu obojga małżonków. Pogląd trudny
do przyjęcia. Krytycznie ocenia go także T. Pajor (op. cit.,
s. 1752).
") Por. orzeczenia Sądu Najwyższego 3CO 26/56 z dnia 10 X 1956 r.
(O.S.N. z 1957 r., poz. 85), 2CO 12/62 z dnia 30 XI 1962 r. (O.S.N.
C.P. z 1963 r. poz. 255), uchwałę III-CZP 10/69 z dnia 7III 1969 r.
(O.S.N. C.P. z 1970 r., poz. 53). W uchwale III-C.Z.P. 8/72 z dnia
16III 1972 r. (O.S.N. nr 1 z 1972 r., poz. 192) Sąd Najwyższy po
twierdził, że działka gruntu — nabyta przez małżonków i będąca
majątkiem dorobkowym — nie traci tego charakteru, choćby w
dniu 4X11971 r. posiadał ją tylko jeden z małżonków...
j*) Por. komentarz do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
z 1906 r., s. 108—109, a także art. 35 i 36 tego kodeksu. Por. także:
St. Breyer — Stosunki majątkowe małżonków jako właścicieli
gospodarstw rolnych PiP nr 11, z 1967 r., s. 762.
■·«) Por. St. Breyer — op. cit., s. 80.
,
s∙) T. Pajor — op. cit., s. 1753 — twierdzi trafnie, że gdy W
dniu 4X11971 r. wspólność ustawowa już nie istniała, cała nie
ruchomość przypadnie tylko temu z małżonków, który był w tym
czasie jej samoistnym posiadaczem.
«) Uchwała Sądu Najwyższego III-CZP 8/72 z dnia 16III 1972 r.
(O.S.N. nr 1 z 1972 r., poz. 192).
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wy nieformalnej i objęcie jej w posiadanie, a nie moment,
w którym to nabycie stało się prawie skuteczne (dzień
4X11971 r.). Jeżeli zatem nieruchomość nabyto przed za
warciem związku małżeńskiego lub gdy pomiędzy małżon
kami istniała rozdzielność majątkowa, to w świetle stano
wiska zajętego przez Sąd Najwyższy — nabyta nierucho
mość nie wchodzi w skład majątku dorobkowego, mimo że
w dniu 4X11971 r. istniało małżeństwo i obowiązywała
wspólność ustawowa, a także odwrotnie — działka grun
tu nabyta przez małżonków i będąca majątkiem dorobko
wym nie traci tego charakteru, choćby w dniu 4X11971 r.
posiadał ją tylko jeden z małżonków, a wspólności ustawo
wej w tym czasie już nie było.
W tej sprawie są także odmienne opinie38). T. Pajor
twierdzi, że wynikiem tezy o pierwotnym charakterze na
bycia własności powinien być wniosek, że o zaliczeniu nie
ruchomości, nabytej na zasadzie art. 1 ust. 1 cytowanej
ustawy, do majątku wspólnego lub odrębnego małżonków
decyduje stan w chwili wejścia ustawy w życie, a więc
kiedy nabycie stało się skuteczne, a nie stan w momencie
objęcia nieruchomości w posiadanie na podstawie umowy
nieformalnej. Zdàniem autora, postanowienia umowy nie
mają znaczenia normatywnego, gdyż jako bezwzględnie nie
ważne nie wywołują skutków prawnych. Mają one jedynie
znaczenie informujące między innymi o zakresie i przed
miocie posiadania samoistnego. A zatem jeżeli w dniu
4X11971 r. wspólność ustawowa trwała, to, zdaniem autora,
nieruchomość wchodzi do majątku wspólnego, bez względu
na okoliczność, który z małżonków objął nieruchomość w
posiadanie na podstawie umowy nieformalnej. Gdyby na
wet decyzję wydano na jednego z małżonków, to w świe
tle art. 32 § 1 k.r.o. nabyta nieruchomość i tak będzie za
liczona do majątku wspólnego. Jeżeli jednak w dniu 4X1
1971 r. wspólności ustawowej już nie było, nieruchomość
przypadnie tylko temu z małżonków, który był w tym cza
sie jej samoistnym posiadaczem, a przy współposiadaniu
nabędą nieruchomość na współwłasność39). Drugie stano
wisko w tej sprawie zasługuje na poparcie. Szereg przy
toczonych argumentów utwierdza w przekonaniu, że posta
nowienia umowy nieformalnej określają jedynie podmioto
wy i przedmiotowy zakres stosowania cytowanej ustawy.
Ocena skutków z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy powinna
być ściśle powiązana z tymi czynnościami, ale tylko jako
z przesłankami uwłaszczenia. Niespełnienie tych przesłanek
stanowi bezwzględnie o wyłączeniu uwłaszczenia. Przypi
sanie tym czynnościom nieformalnym znaczenia normatyw
nego może spowodować, co słusznie podniesiono w piśmien
nictwie, szereg komplikacji, zwłaszcza w wypadkach odwo
łania darowizny lub odstąpienia w okresie przed 4X11971 r.
od postanowień umowy nieformalnej. Jeżeli zatem w dniu
4X11971 r. wspólność ustawowa trwała, to należy przyjąć,
że nieruchomość może wejść do majątku wspólnego, bez
względu na to, który z małżonków objął w posiadanie nie
ruchomość na podstawie umowy nieformalnej. Jeśli decy
zję wydano na jednego z małżonków, nieruchomość będzie
zaliczona do majątku wspólnego (art. 32 § 1 k.r.o.), bowiem
przedmioty uzyskane w czasie trwania małżeństwa, choćby
przez jednego z małżonków, są dorobkiem wspólnym. St.
Breyer słusznie twierdzi, że wydanie decyzji na rzecz
jednego małżonka nie pozbawia współmałżonka prawa żą
dania ustalenia stanu prawnego w tym przedmiocie drogą
sądową 4°).

Ustawa wprowadza zasadę odpłatności przy nabyciu z ty
tułu art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy41).
”) T. Pajor — op. cit., s. 1750.
") T. Pajor — op. cit., s. 1752.
") St. Breyer — op. cit., s. 104.
«) B. Mościcki — Odpłatność za nieruchomości nabyte na
podstawie ustawy uwłaszczeniowej z dnia 26 X 1971 r. Wieś Współ
czesna z 1977, nr 6, S. 97.

Czytajciei prenumerujcie

Przegląd Geodezyjny

Góry i geodezja

mgrem inż. Leszkiem Cichym, uHeglorocznym absolwentem Wy
działu Geodezji i Kartografii Po
litechniki Warszawskiej, obecnie
pracownikiem naukowym na tym
Wydziale, a równocześnie jednym z
najlepszych polskich alpinistów, uCzestnikiem trzech wielkich wypraw
w góry wysokie (Shispare, Gasherbrun II, K-2) rozmawia Jan Bazyl
Lipszyc
Z

Kiedy w 1974 roku zdobyliście Shispare, był Pan najmłod
szy u śród pięciu Polaków, którzy weszli na szczyt, naj
mniej znany i był Pan studentem Politechniki. Czy po po
wrocie koledzy na Wydziale, na uczelni, interesowali się
sukcesem, czy stał się Pan znaną postacią? Wtedy i póź
niej, po kolejnych wyprawach?

Raczej nie odczułem większego zainteresowania moją oso
bą. Może wynikało to z tego, że nie próbowałem swoich
wyjazdów reklamować ani w jakiś sposób dyskontować tych
osiągnięć na terenie uczelni. Uważałem, że szukanie ja
kichś ulg byłoby nie fair. Natomiast po każdej wyprawie
czy wyjeździe alpejskim robiłem na Wydziale pokaz slaj
dów. To była dla mnie ważna rzecz — pokazanie własnych
zdjęć, tego, gdzie byłem. I nie powiem, cieszyło się to za
interesowaniem, chociaż nie takim znów szalonym, ale to
mnie nie martwi. Chyba traktowano mnie normalnie, na za
sadzie — chce, niech sobie jeździ, jego sprawa.
Obecnie jest Pan pracownikiem naukowym Politechniki
Warszawskiej i alpinistą-wyczynowcem na światowym po
ziomie. Jak się to udaje pogodzić?

≡'∙

Zawsze coś dzieje się kosztem czegoś innego, ale akurat
w mojej sytuacji można godzić jedno i drugie. Studiowałem
tylko rok dłużej, po trzecim roku wziąłem urlop dziekań
ski. W ciągu tych sześciu lat byłem na trzech dużych wy
prawach, każda z nich trwała prawie pół roku, na dwu
wyjazdach w Alpy po sześć tygodni, nie licząc oczywiście
wyjazdów w skałki, obozów w Tatrach Polskich i Słowac
kich.

Λ
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Ten urlop wziął Pan z powodu wyprawy na Shispare?
4*·· ;

Tak. To była moja pierwsza wyprawa i wydawało mi się
wtedy, że innej możliwości nie ma, że na każdą wyprawę
muszę brać urlop. Potem okazało się, że przy pewnej dozie
życzliwości ze strony dziekana i prowadzących zajęcia —
myślę o indywidualnych terminach zaliczeń i egzaminów
— było to zupełnie możliwe, bez strat na uczelni.
To znaczy, że Politechnika idzie Panu na rękę?

Zawsze mogłem liczyć na życzliwość prodziekana W apińskiego, zresztą nie tylko jego.

z

Pana największym sukcesem alpinistycznym było...

Za taki sukces uważam dwie równorzędne sprawy. W
swojej pierwszej wyprawie uczestniczyłem w udanym ataku
na dziewiczy, pięćdziesiąty co do wysokości szczyt świata
— Shispare (7615 m). Byłem wtedy przecież nowicjuszem,
a tu od razu taki wysoki i to nie zdobyty do tej pory
szczyt. Pod względem emocjonalnym była to wyprawa,
którą przeżyłem najmocniej. Ale obiektywnie, to najwięk
szym sukcesem była chyba wyprawa na Gasherbrun, mi
mo że było to już trzecie wejście, ale Gasherbrun II ma
8035 m. jest trzynastym szczytem świata.
Jest to Pana rekord wysokości?

Tak, jest to też polski rekord wysokości, osiągnięty na
szczycie. Wprawdzie na K-2 Chrobak i Wróż w dru
gim ataku osiągnęli 8400, ale szczytu nie zdobyli, podobnie
jak Heinrich i Zawada na Lhotse, gdzie weszli na
wysokość 8250 m. Taką samą wysokość osiągnęliśmy w
pierwszym ataku na K-2 z Jankiem Ho Inickim. Wła
ściwie to jest mój rekord wysokości, ale liczą się te na
zdobytych szczytach.
Najbliższe plany to wyprawa na Makalu?

Tak, jest to piąty szczyt świata. Jeśli atak powiedzie się,
to będzie to kolejny polski rekord wysokości. Jest to szczyt
zdobyty już kilkakrotnie, ale ośmiotysięczników jest tylko
czternaście i liczy się każde wejście na nie.

Czy teraz będzie Pan musiał, z uwagi na obowiązki na
uczelni, w jakiś sposób ograniczyć swoje sportowe pasje?

Pracę na Politechnice rozpocząłem prawie dokładnie rok
temu. W Iecie wyjechałem w Alpy. Normalny urlop, mia
łem ważny paszport, sprawa poza uczelnią. W tym roku
mam jechać na wyprawę Warszawskiego Klubu Wysokogór
skiego na Makalu (wys. 8470 m n.p.m.) pod kierunkiem Ja
nusza Kurczaba. Wyjazd na jakieś cztery miesiące. Mo
głem oczekiwać trudności ze strony uczelni, pracuję prze
cież od niedawna. Moja rozmowa z dyrektorem Instytutu,
doc. Zbigniewem Ząbkiem, wyglądała tak, że dyrektor
powiedział: No, w końcu ja pana i tak nie zatrzymam.
Skoro pan musi jechać, to niech pan jedzie. I dodał, że te
doświadczenia przydadzą mi się kiedyś w pracy zawodo
wej.
No właśnie, co ma alpinizm, zwłaszcza w Wysokowyczynowym wydaniu, wspólnego z Pana zawodem? Czy te dwie
życiowe pasje, bo przecież geodezję też Pan traktuje po
ważnie, łączą się ze sobą w jakimś punkcie?

Tb, co je łączy, to fakt, że obie dzieją się w przestrzeni.
Czysto praktycznie — moje doświadczenia wspinaczkowe,
kondycja, oswojenie z wysokością, z ekspozycją przydają
się przy pracach w terenie, gdzie trzeba często zakładać
triangulację na starych, sprzed dwudziestu lat, wieżach w
bardzo złym stanie. Trzeba znać elementy asekuracji, nie
bać się. Druga sprawa, mamy na Antarktydzie stację nau
kowo-badawczą. Tam może się przydać moje doświadczenie
lodowcowe, umiejętność sprawnego funkcjonowania w bar
dzo ’trudnych warunkach. Ale to będzie aktualne, gdy zaczną się regularne wyjazdy na Antarktydę. Byłby to dla
mnie wyjazd atrakcyjny zawodowo, ale przeszkodziłby mi
w planach wyprawowych. Jest jeszcze jedna ważna rzecz.
Na wyprawie górskiej wszystko jest podporządkowane jed
nemu celowi — zdobyciu szczytu. Potem jest zwijanie obo
zów, pakowanie. Po prostu likwidacja wszystkiego. A taki
wyjazd naukowy nie miałby oczywiście żadnego punktu
kulminacyjnego ani tak wyraźnego celu. Tu potrzebne są
zupełnie inne motywacje. Nie wiem, jak bym się na czymś
takim czuł. Na wyprawie już byłem, a to jest sprawa otwar
ta.
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Mówi się, że zawód geodety, wymagający pracy w tere
nie, w różnych warunkach atmosferycznych, przyciąga lu
dzi o specyficznych cechach charakteru, samodzielnych, za
radnych, lubiących pewien rodzaj prymitywu, dużo ruchu.
Czy w tym zakresie studia były dla Pana w jakimś sensie
przygotowaniem do alpinizmu?

W moim wypadku było raczej odwrotnie. Wcześniej za
cząłem wspinać się na wyższym poziomie niż traktować po
ważnie studia.

BOGUSŁAW BARAŃSKI
Rzeszów

Kilka spostrzeżeń na temat chorób zawodowych

Na Shispare pojechał Pan jako student trzeciego roku.
•

Tak, ale już przedtem wyjeżdżałem w Alpy, nie mówiąc
o Tatrach. Być może dlatego zainteresowałem się geodezją,
że już wcześniej uprawiałem alpinizm.

Czy umiejętności fachowe przydają się na wyprawach w
góry wysokie? Mapy tamtych terenów są pizecież bardzo
niedokładne, znaczne partie gór są w ogóle nie sκartowane, albo dostępne są jedynie szκicowe mapκi o niezbyt
dużej dokładności. Czy wspinacz-geodeta jest do czegoś
wyprawie użyteczny?

Na pewno w wielu momentach tak. Na Shispare mieliśmy
znakomitą mapkę zrobioną przez Niemców. Nie było na
niej tylko podanych żadnych wysokości ani informacji, co
ile metrów są na mapie warstwice. Dla geodety uzupeł
nienie tego, to sprawa prosta i oczywista, że ja się tym
zająłem. Robienie czy nawet uzupełnianie map górskich bez
specjalnego przygotowania i aparatury, bez wieloosobowej
ekipy jest szalenie trudne. Mapy istniejące są dokałdniejsze niż te, które moglibyśmy zrobić sami. Jedyne, co się
robi, to korygowanie wysokości metodą niwelacji barome
try cznej.
Czy na wyprawie te właśnie sprawy — topografia, do
kładność map, ich zgodność z terenem zajmują Pana bar
dziej niż innych?

Oczywiście. Już sama mapa jest -rzeczą bardzo ciekawą,
jeśli umie się z niej czytać. Nawet ludzie, którzy wiele
chodzą po górach, nie zawsze to potrafią. Na wyprawach
mamy mapy, które są dokładne, ale z jednym zastrzeże
niem — one były robione dwadzieścia lat temu. W ciągu
takiego czasu na lodowcach występują duże zmiany, jedne
z nich cofają się, inne rosną. Z dobrą mapą takie zmia
ny wyłapuje się natychmiast i to jest rzecz bardzo ciekawa.
Na mojej ostatniej wyprawie, na drugi szczyt świata
K-2, gdzie było wiele wypraw, także alpinistyczno-naukowych, okazało się, że wysokość dwu głównych przełęczy,
ograniczających K-2 od zachodu i od północnego wschodu,
była podawana z błędem 300 m. A to jest dla wyprawy
różnica kolosalna, to może rzutować na całą akcję. Rok
przed nami atakowali ten szczyt Amerykanie, granią od
północnego zachodu. Przełęcz była zaznaczona na mapie nie
tam, gdzie jest najniższy punkt grani i wyszedłszy na grań,
w drodze do przełęczy musieli pokonać trzy turnie. Czysto
skalna wspinaczka na wysokości 6000 metrów. Na tych
turniach, przed dojściem na właściwą przełęcz, załamała się
cała wyprawa. Błąd na mapie, nie skorygowany przez nich,
był jednym z głównych powodów zmarnowania trudu wie
lomiesięcznych przygotowań, całego kolosalnego wysiłku.
W którymś momencie będzie Pan musiał zdecydować się,
wybrać między karierą sportową i naukową. Co wtedy —
czy zostanie Pan zawodowym alpinistą, traktującym pracę
jako coś raczej przykrego i koniecznego pomiędzy wypada
mi w góry, czy zrezygnuje Pan z alpinizmu i zajmie się
karierą zawodową?

Jeżeli będę postawiony przed takim wyborem, to decy
zję trudno będzie mi podjąć.
Właściwie już Pan jest w tej sytuacji.

Wierzę, że uda mi się łączyć jedno i drugie bez obniże
nia lotów w którejkolwiek dziedzinie. Korzystać ze wszyst
kich możliwości optymalnego godzenia geodezji i alpiniz
mu. Jest to trudne, ale dotychczas udawało mi się. Alpi
nizm jest sportem wyjątkowo nadającym się do takiej gim
nastyki. Piłkarz, który chce osiągnąć maksymalne wyniki
w swojej konkurencji, musi koniecznie trenować sześć
godzin dziennie. U nas tego nie ma. Takie treningi byłyby
po prostu nudne. Po dwu dniach, w Tatrach jestem już w
dobrej formie i mogę wspinać się na pełny gaz. W górach
wysokich trwa to dłużej, ale nie ma monotonii, ciągle tych
samych ćwiczeń. W końcu nie przypadkiem wśród taterni
ków jest wielu naukowców, literatów. Chcę godzić góry
i naukę, alpinizm i geodezję tak długo, jak to jest możliwe.
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Kilka lat temu rozmawiałem z przygodnym towarzyszem
podróży, który z zachwytem wyrażał się o zawodzie geode
ty. Panie — mówił — cóż to za wspaniały zawóa... Prze
bywacie stale na świeżym powietrzu, upajacie się rozkosz
nymi widokami, możecie słuchac śpiewu ptaków, obserwo
wać przyrodę w różnych porach roku. Zwiedzacie kraj, od
krywając wspaniałe jego zakątki, których nigdy nie zooaczy urzędnik lub robotnik przemysłowy. 1 jeszcze za to wam
płacą. To jego urzeczenie moją pracą sprawiło, że mniej
uciążliwe wydało mi się życie terenowe z wszystkimi jego
dobrymi i złymi stronami. Przyznałem mu w duchu rację,
gdy zaczął opowiadać o swojej pracy w jednej z opol
skich cementowni. Kiedy wtrąciłem uwagę o nieregularnym
trybie życia, złym odżywianiu i reumatyzmie dokuczającym
w mokrych porach roku, machnął tylko ręką i począł mó
wić: Po dwudziestu latach pracy w pyle wirującym i za
legającym wszędzie, od którego nie można uwolnić się,
zamykając, a nawet uszczelniając okno, w który się wra
sta tak, że nie ściera się go z krzesła czy stołu, przy którym
je się śniadanie, pana zawód wydaje mi się najlepszym z za
wodów, który stawiam w czołówce najsympatyczniejszych,
takich jak zawód leśnika, ogronika i rolnika.
Niedługo po tej rozmowie spotkałem się z wyrzutami ko
legi stowarzyszeniowego, który z niesmakiem wyrażał się
o władzach stowarzyszeniowych, ponieważ od lat nie po
trafią uporać się z tak prostym postulatem członków, jak
uznanie niektórych chorób występujących najczęściej w
naszym środowisku — za choroby zawodowe. Gdy czło
wiekowi nic nie dolega i cieszy go każdy rozpoczynający
się dzień, nie sięga się myślą do takich zagadnień. Jednak
gdy lat przybywa, a nogi odmawiają posłuszeństwa, gdy
każdą zmianę pogody odczuwa się przejmującym bólem,
wtedy żal z powodu niezałatwienia systematycznie składa
nych w tej sprawie wniosków staje się większy i zasadniejszy.
Myślę, że ten artykuł powinien napisać lekarz, profesjo
nalista, a nie amator wymądrzający się po pobieżnym prze
czytaniu kilku broszur medycznych... A może tak będzie
lepiej. Spojrzenie profesjonała zabarwione jest przeważ
nie znudzeniem przez rutynę, a moje jest świeże i odkryw
cze, ponieważ nigdy nie zetknąłem się z tym zagadnieniem.
Choroby zawodowe

Co nazywamy chorobą zawodową? Na to pytanie znajdu
jemy jednoznaczną odpowiedź w przepisie prawnym. Jest
nim rozporządzenie Rady Ministrów z 20 listopada 1974 r.
w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. nr 45, poz. 271),
wydane na podstawie postanowień Kodeksu Pracy. Na
wstępie rozporządzenia znajduje się następujące stwierdze
nie: Za choroby zawodowe uważa się choroby określone
w wykazie chorób zawodowych, stanowiących załącznik do
rozporządzenia, jeżeli spowodowane zostały wykonywaniem
zatrudnienia w warunkach narażających na ich powołanie.
A zatem choroba zawodowa jest jedną z chorób wymie
nionych w wykazie, ale to jeszcze nie wszystko. Będzie ona
mogła być uznana za chorobę zawodową, jeżeli przyczy
ną jej powstania było wykonywanie pracy w takich warun
kach, w których istnieje zagrożenie mogące ją wywołać.
Na przykład, w przemyśle materiałów budowlanych, mię
dzy innymi w zakładach ceramicznych, przy wyrobie kafli,
stosuje się polewy ołowiowe. Zatrucie ołowiem może na
stąpić, jeżeli dopuszczalne stężenie Czteroetylkiem ołowiu
przekroczy 0,005 mg/m’. Zależnie od ilości wchłoniętej
trucizny zatrucie może być ostre lub przewlekłe. Niekiedy
^bywa śmiertelne. Przytoczony przykład uwidacznia istnie
nie ryzyka zawodowego, wzrastającego zależnie od charak
teru pracy i od warunków, w jakich się ją wykonuje.
Wykaz uznanych prawnie chorób zawodowych zawiera
10 pozycji następujących grup chorób:
— zatrucia substancjami chemicznymi i ich następstwa;

— pylice i ich powikłania;
— choroby układu oddechowego;
— choroby wywołane przez promieniowanie;
— choroby narządów ruchu;
— choroby oczu wywołane czynnikami fizycznymi lub
chemicznymi;
— choroby narządów mowy (krtani);
— nowotwory będące następstwem styczności z czynni
kami rakotwórczymi;
— choroby zakaźne i inwazyjne.
W pozostałych 4 pozycjach występują:
— uszkodzenia narządów słuchu, związane z nadmier
nym hałasem;
— uszkodzenia układu nerwowego lub krwiotwórczego,
wywołane oddziaływaniem pola elektromagnetycznego w za
kresie mikrofalowym oraz
— choroba kesonowa i wibracyjna.
Przy każdej z wymienionych pozycji podane są przykła
dowe wyliczenia rodzajów prac, których wykonywanie na
raża na chorobę zawodową.
Przy wnikliwym czytaniu wykazu chorób zawodowych
zauważa się, że rzadko wymieniono nazwy chorób według
nomenklatury medycznej, aby nie ograniczać zagadnienia
do tej lub innej ze znanych obecnie chorób. Równie rzad
ko wymieniano zawody, przy wykonywaniu których taka
czy inna choroba występuje. Nie łączy się konkretnego
schorzenia z zawodem, lecz z wykonywaną pracą, która
może powodować zagrożenie chorobowe. Takie przedstawie
nie zagadnienia pozwala na elastyczne łączenie chorób już
znanych i tych, które będą ujawnione w przyszłości, z wy
konywanymi czynnościami lub operacjami składającymi się
na wykonywaną pracę.
Warto zastanowić się nad tym, co kryje się pod tak po
pularnym słowem — praca. Jest to pojęcie złożone i trud
ne do zdefiniowania. Najogólniej można go wyrazić na
stępująco: pracę należy rozumieć jako wysiłek włożony
w osiągnięcie czegoś użytecznego, z zastosowaniem sił fi
zycznych lub psychicznych w celu wykonania rzeczy lub
spełnienia usługi. Pracą jest więc tworzenie przedmiotów,
rzeczy oraz dzieł różnorodnych w formie i treści. Napięcie
fizyczne i psychiczne jest w poszczególnych wypadkach
różne, a zagrożenie chorobowe wzrasta lub maleje zależ
nie od warunków, w jakich pracę się wykonuje, oraz od
czynników powodujących zagrożenie zdrowia lub życia.
Czynniki stanowiące zagrożenie zdrowia lub życia pracow
ników przy wykonywaniu pracy podzielono na:
— chemiczne czynniki szkodliwe;
— fizyczne czynniki szkodliwe;
— biologiczne czynniki szkodliwe;
— czynniki szkodliwe, wynikające z wadliwej organiza
cji pracy lub stanowiska roboczego.
Do chemicznych czynników szkodliwych zalicza się tru
cizny przemysłowe, mogące wywoływać działanie drażnią
ce, narkotyczne lub duszące. Mogą one powodować zatru
cia związkami nieorganicznymi, jak: zatrucia ołowiem, rtę
cią, arsenem i fosforem oraz ich związkami lub zatrucia
związkami organicznymi, takimi jak: dwusiarczek węgla,
benzen, jego pochodne itp.
Do fizycznych czynników szkodliwych zalicza się naj
częściej takie warunki mikroklimatyczne, jak: temperatu
ra, wilgotność i ruch powietrza oraz promieniowanie pod
czerwone, jonizujące i elektromagnetyczne. W skład tej
grupy wchodzą również wszelkiego rodzaju zanieczyszcze
nia pyłowe powietrza, hałasy, wstrząsy, wibracje. Wymie
nione czynniki mogą powodować zaburzenia równowagi
cieplnej organizmu, schorzenia układu oddechowego, cho
roby skóry, oczu, pylice płuc, chorobę popromienną, ke
sonową itp. Szkodliwe czynniki biologiczne to, ogólnie mó
wiąc, pasożyty, bakterie, pleśnie, grzyby, które mogą być
przyczyną różnych chorób zakaźnych i inwazyjnych.
Szkodliwe czynniki wynikające z wadliwej organizacji
pracy tworzą nową dziedzinę zagadnień, która rozwinęła
się na przestrzeni lat dwudziestu w okresie od 1920 do
1940 roku. Czynniki te są trudno uchwytne, ponieważ zmia
ny zachodzące w organizmie są zauważalne dopiero po dłu
goletnim okresie pracy. Wadliwa organizacja pracy wpły
wa na złe samopoczucie pracowników, powoduje zmęcze
nie pracą, pogorszenie stanu zdrowia, wskutek czego jest
źródłem absencji, obniżenia jakości i fluktuacji kadry.

Opierając się na powyższych rozważaniach, należy za
jąć się charakterystyką pracy geodety. Szersze spojrzenie
na nasz zawód ugruntuje nas w przekonaniu, że praca w
nim sprowadza się do wykonywania szeregu różnych czyn

ności i operacji. Innego wysiłku wymaga praca kameralna,
a odmiennego — połowa. W tym dość schematycznym
i popularnym podziale można wyodrębnić szereg czynno
ści o odmiennych obciążeniach, jak na przykład praca na
przyrządach fotogrametrycznych lub z użyciem sprzętu
optycznego, przy redagowaniu i druku map, obliczeniach
geodezyjnych itp. Wśród prac polowych odmiennym rodza
jem obciążeń i napięć psychicznych i fizycznych różnią
się od siebie pomiary precyzyjne i techniczne. Przykłady
można mnożyć, lecz nie o to idzie. Chcę uzasadnić, że w
tej sytuacji błędem jest łączenie kilku dość powszechnie
występujących chorób z wykonywanym zawodem. Biorąc za
podstawę rodzaj, wykonywanych czynności składających
się na naszą pracę, łatwiej przeanalizować wpływ czynni
ków szkodliwych i towarzyszących dla ustalenia właściwe
go zagrożenia zawodowego. Aby ten cel osiągnąć, wymaga
ne jest utworzenie zakładowych placówek służby zdrowia
na wzór przemysłowej służby zdrowia, która przez obser
wację stanu zdrowia geodetów zorientuje się w istniejących
zagrożeniach, które przez odpowiednio zastosowane działa
nie profilaktyczne można skutecznie eliminować.

Jeszcze o chorobach niezawodowych
Obserwacja i analiza absencji chorobowej osób czynnych
zawodowo, prowadzona w roku 1967, przyniosła interesu
jące spostrzeżenia. Stwierdzono, że najczęściej występują
cymi schorzeniami powodującymi absencję są tak zwane
choroby niezawodowe. Zastanawiano się, w jakim stopniu
warunki pracy wpływają na dość powszechne występowa
nie takich chorób, jak choroba naczyń wieńcowych, nad
ciśnienie, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy, gościec itp.
Przeprowadzono analizę absencji chorobowej występującej
w wybranych podstawowych gałęziach gospodarki narodo
wej, jak: kopalnictwo węgla kamiennego i brunatnego, hut
nictwo żelaza i metali nieżelaznych, w przemysłach: elek
tromaszynowym i metalowym, chemicznym i gumowym,
włókienniczym, materiałów budowlanych i w budownic
twie. Analizie podlegała absencja spowodowana chorobami
układów: krążenia, trawienia, oddechowego i nerwowego
oraz choroby gośćcowe, owrzodzenie żołądka i dwunastni
cy, choroby skóry, psychiczne i psychonerwicowe. Ponadto
analizą objęto absencję będącą wynikiem wypadków przy
pracy i poza pracą oraz zatruć zawodowych i pylicy, a tak
że związaną z zatruciami niezawodowymi. Dla pełnego
obrazu przeanalizowano również wpływ grypy i gruźlicy
na absencję w wymienionych środowiskach zawodowych.
Analiza dała niezmiernie interesujące wyniki. Okazało się,
że powodem największej absencji są wypadki poza pracą
i zatrucia niezawodowe, a największa ich liczba występuje
w kopalnictwie węgla kamiennego. Na drugim miejscu zna
lazły się choroby układu oddechowego, dominujące w prze
myśle chemicznym i gumowym. Natomiast choroby zawo
dowe, takie jak zatrucia i pylice zajmują dwa ostatnie
mniejsca. Powodem absencji chorobowej są zdecydowanie
choroby uznane jako niezawodowe, wypadki poza pracą
i zatrucia niezawodowe. Daje to podstawę do twierdzenia,
że choroby zawodowe z punktu widzenia absencji chorobo
wej nie stanowią najbardziej istotnego zagadnienia. Dzięki
stale wzrastającej ochronie zdrowia pracowników przemy
słowych oraz dzięki rozwojowi gałęzi medycyny, zwanej
medycyną pracy, jest możliwe wyeliminowanie w poważ
nym stopniu zagrożenia chorobami zawodowymi, które mo
gą mieć jedynie miejsce w wypadku rażących zaniedbań
w zakresie bhp.
W różnych gałęziach gospodarki narodowej występowanie
chorób niezawodowych jest zróżnicowane. Obecnie praca
w środowisku przemysłowym wpływa na stan zdrowotny
pracowników, nawet w stopniu większym niż mające wpływ
na to indywidualne warunki bytowe. Ocenia się na pod
stawie przybliżonych danych, że około 25—30% absencji
chorobowej jest powodem niewłaściwych warunków pracy.
Rozwój cywilizacyjny kraju niesie wraz z postępem po
ważne zagrożenie zdrowia w postaci chorób cywilizacji.
Przyczyny powstawania tych chorób są złożone i wynikają
ze stałego napięcia układu nerwowego, bez możności od
prężenia, przy małej ruchliwości mięśniowej. Coraz częst
szym zjawiskiem są konflikty psychiczne z powodu zaostrza
jących się stosunków międzyludzkich. Odżywianie nie zaw
sze bywa racjonalne, a produkcja surowców żywnościowych
jest oparta na intensywnym stosowaniu nawozów mineral
nych i używaniu sztucznych dodatków do pasz dla zwie
rząt przeznaczonych na ubój. Również życie w dużym sku
piskach ludzkich, w których stan napięcia nerwowego jest
proporcjonalnie wyższy, a hałas i nieustający ruch przy
czynia się do jego wzrostu, stanowi jeden z czynników skła
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dających się na powstawanie tego kompleksu zjawisk
chorobotwórczych. W związku przyczynowym z zagrożeniem
cywilizacyjnym pozostają takie choroby, jak: nowotwory,
miażdżyca tętnic, choroby układu krążenia, nadciśnienie,
owrzodzenia, a ponadto choroba zapracowanego próżniaka,
która jest następstwem przeciążenia pracą umysłową, bez
wysiłku fizycznego.
W przytoczonych przykładach jest zawarta odpowiedź na
pytanie, czy można uznać choroby najczęściej występujące
w środowisku geodezyjnym za choroby zawodowe. Odpo
wiedź nasuwa się sama. Trudno zachować zdecydowaną
postawę w sytuacji, gdy schorzenia wnioskowane do za
kwalifikowania do chorób zawodowych są powszechne,
a wpływu pracy na stan zdrowia w naszym zawodzie nie
zbadano dostatecznie.
O zapobieganiu chorobom zawodowym

Na podstawie postanowień zawartych w Kodeksie Pracy
wydano akty normatywne zapewniające ochronę zdrowia
pracowników. Należy do nich:
— rozporządzenie ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 10 grudnia 1974 r. w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników (Dz. U. nr 48, poz. 296);
— instrukcja ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
10 grudnia 1974 r. w sprawie szczegółowych wskazań lekar
skich co do zakresu badań wstępnych oraz zakresu i czę
stotliwości badań okresowych (Dz. Urz. MZiOS nr 24
z 1974 r., poz. 107 i nr 9 z 1975 r., poz. 32).
Postanowienia dotyczące wstępnych okresowych i kon
trolnych badań lekarskich· dają możność roztoczenia opie
ki lekarskiej nad pracownikami. Badania wstępne pozwa
lają na zorientowanie się w ogólnym stanie zdrowia kan
dydata do pracy i określają stopień zdolności do wykony
wania podejmowanej pracy. Badania okresowe dają moż
ność najwcześniejszego uchwycenia zmian chorobowych w
organizmie, które mogą być przyczynowo związane z wy
konywaną pracą lub z warunkami, w jakich się odbywa.
Wszystkie te działania zapobiegawcze, prowadzone przez
przemysłową służbę zdrowia lub we współpracy z zakła
dem pracy z odpowiednim zespołem opieki zdrowotnej, ma
ją na celu eliminację zagrożeń zawodowych oraz poprawę
stanu zdrowotnego załogi w zakresie eliminowania skut
ków, jakie może mieć wykonywana praca na rozwój cho
rób niezawodowych.
Za stan zdrowia pracowników Kodeks Pracy obarcza
odpowiedzialnością zakład pracy, który, stosownie do posta
nowień art. 215, obowiązany jest stosować środki zapobie

gające chorobom zawodowym i innym schorzeniom związa
nym z warunkami środowiska pracy, a w szczególności do
przeciwdziałania czynnikom powodującym te choroby
i schorzenia. W zakładzie pracy kontrola czynników spo
łecznych nad realizacją tego postanowienia Kodeksu Pracy
powinna mieć charakter systematyczny i determinujący.
Zakłady pracy, opierając się na zarządzeniu nr 14 mi
nistra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 Iipca
1975 r. w sprawie sporządzania programów i planów po
prawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy załóg pra
cowniczych (Dz. Urz. MPPiSS nr 8, poz. 19), powinny pla
nować poprawę warunków pracy i zdrowia załogi. Plany
te mają określony cel: powinny służyć stworzeniu odpo
wiednich warunków do zmniejszenia liczby wypadków przy
pracy, poprawie zdrowotności załóg pracowniczych, zmniej
szeniu uciążliwości pracy oraz dostosowaniu warunków
pracy do psychofizycznych właściwości człowieka. Właściwe
opracowanie i realizowanie tych planów przyczynia się do
podniesienia wydajności pracy, ograniczenia fluktuacji za
łogi oraz do poprawy osiągnięć zakładu pracy.
Programy te opracowuje się na podstawie wniosków ze
społecznych przeglądów warunków pracy. W omawianej
sprawie wydano uchwałę Rady Ministrów i Centralnej Rady
Związków Zawodowych z dnia 25 listopada 1966 r. w spra
wie społecznych przeglądów warunków pracy (MP nr 68,
poz. 324). W instrukcji załączonej do uchwały zaleca się
organizacji związkowej powołanie w skład komisji między
innymi przedstawicieli koła Naczelnej Organizacji Tech
nicznej, w naszym wypadku Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich. Da to możność współdziałania organizacyjnego związ
ków zawodowych i SGP na tak poważnym odcinku, jak bez
pieczeństwo pracy i ochrona zdrowia pracowników.
Te możliwości są wykorzystywane w nikłym stopniu
przez koła zakładowe naszego Stowarzyszenia. Przepisów
prawnych chroniących zdrowie pracowników jest wiele.
Oprócz podstawowych jest szereg przepisów resortowych,
branżowych i związkowych. Geodeci znajdują się w szcze
gólnej sytuacji, ponieważ z tytułu zatrudnienia podlegają
różnym branżowym związkom zawodowym i zmuszeni są
do podporządkowania się obowiązującym przepisom resor
towym w zakresie ochrony pracy i zdrowia, często nie
uwzględniającym naszej specyfiki zawodowej. Z tego tytu
łu Stowarzyszenie powinno wniknąć w te sprawy z więk
szym zaangażowaniem, ponieważ, jak twierdził prekursor
dzisiejszej medycyny pracy — Bernard Ramazzini — w
swoim dziele De morbis artificum diatriba (Uczona rozpra
wa o chorobach robotników), wydanym w 1700 roku, zaro
bek pieniężny jest bez wartości, jeżeli doprowadza do utra
ty tego, co najcenniejsze, to jest zdrowia...

Z ZYCIA OaCMIZACJI

i z
Geodeci Poznania swemu miastu
Prace na Cytadeli
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FotograJie wykonał Michał Wawrzyniak

Prace pod siedzibą „Geopozu”

Prace na Cytadeli

Środowisko Geodetów obchodzących
jubileusz 250-lecia geodezji miasta Po
znania poświęciło niedzielę czynu par
tyjnego głównie na prace związane z
uporządkowaniem Obrzerza terenu par
ku na Cytadeli. Geodeci obejmą na
stałe patronat nad tym obiektem. Po
za pracami porządkowo-urządzeniowy-

mi zamierzamy wykonać społecznie 2
prace
geodezyjno-kartograficzne za
300 000 i 800 000 złotych, przeznaczając
środki na wydatki związane z patrona
tem.
W niedzielę czynu partyjnego, 21
maja 1978 r., na terenie parku i cmen
tarza na Cytadeli pracowali członko

wie i kandydaci partii, członkowie
ZSMP i bezpartyjni z Geopozu, Woje
wódzkiego Biura Geodezji i Kartogra
fii, Wojewódzkiego Biura Geodezji i
Terenów Rolnych i Biura Geodety
Miejskiego.
A. Dobrzyński
Poznań

Konkurs na najlepszego ucznia
Duże
możliwości w inspirowaniu
młodzieży do poszerzania wiadomości
fachowych wykraczających poza pro
gram obowiązujący w szkołach geode
zyjnych mają wykładowcy przedmio
tów zawodowych. W wielu wypadkach
są oni pracownikami przedsiębiorstw
geodezyjnych. Ale nie tylko kadra
nauczycielska ma wpływ na uczącą się
młodzież. Bardzo istotne są kontakty
szkół z przedsiębiorstwami geodezyj
nymi. Taką właśnie współpracę na
wiązano w Lublinie pomiędzy Zespo
łem Szkół Geodezyjno-Drogowych a
Okręgowym Przedsiębiorstwem Geode
zyjno-Kartograficznym.
Z inicjatywy Komisji ds. Młodej- Ka
dry Geodezyjnej Zarządu Oddziału
SGP oraz opiekuna młodzieży w
ZSGD, mgra inż. E. Tesa, zorganizo
wano Konkurs na najlepszego ucznia
i słuchacza w zawodzie geodezji i kar
tografii. Do celów, jakie miał spełniać
Konkurs, należy zaliczyć:
— kształtowanie i wyrabianie twór
czego stosunku do nauki i pracy;
— kształtowanie osobowości i wyra
bianie takich cech zawodowych, jak:
sumienność, terminowość, odpowie
dzialność i systematyczność;
— tworzenie warunków pobudzają
cych uczniów i słuchaczy do stałego
doskonalenia wiadomości i umiejętno
ści;
— podnoszenie rangi uczniów o wy
sokich umiejętnościach zawodowych;
— rozbudzenie zainteresowania lite
raturą fachową;
— prezentowanie umiejętności przo
dujących uczniów w szkole i w śro
dowisku zawodowym.
Konkurs poprzedziły eliminacje w
klasach IV i V. O zainteresowaniu
młodzieży świadczą zgłoszenia do udziału w Konkursie słuchaczy Poma
turalnego Studium Geodezyjno-Drogowego.
Do finału dopuszczono 16 najlepszych
uczniów. Na wniosek dyrekcji ZSGD i
OPGK powołano jury pod przewodni
ctwem dyrektora szkoły.

Tematykę pytań konkursowych oprą-,
cowano pod kątem wymagań, jakie
stawia przedsiębiorstwo ZSGD. Wę
złowymi zagadnieniami stanowiącymi
treść pytań były:
— organizacja służby geodezyjnej w
Polsce;
— podstawowe przepisy prawne i
techniczne obowiązujące w geodezji i
kartografii;
— techniki pomiarów geodezyjnych;
— proces technologiczny opracowa
nia mapy zasadniczej metodą pomia
rów bezpośrednich;
— metody fotogrametryczne opraco
wań mapowych;
— zastosowanie nowoczesnego sprzę- ¼
tu geodezyjnego do pomiarów;
— pomiary geodezyjne związane z
projektowaniem i realizacją inwesty
cji;
— pomiary geodezyjne związane z
gospodarką ziemią;
— organizacja stanowisk pracy przy
pomiarach.
Egzamin obejmował test oraz zestaw
tematów pisemnych. Młodzież wykaza
ła się znajomością obliczeń geodezyj- ,
nych, mając do dyspozycji tablice funk
cji trygonometrycznych, kalkulatory
oraz GEO-2. Jako pracę połową ucz
niowie rozwiązali zagadnienie Hansena i przeprowadzili analizę dokładno
ści pomiarów. Końcowym etapem był
egzamin ustny — zestawy 3 krótkich
pytań — dla dziesięciu pozostałych w
Konkursie uczniów. Najlepszy okazał
się uczeń V klasy — Μ. Roszczews k i.
Nagrody dla zwycięzców ufundowa
li dyrektorzy ZSGD, OPGK i ZO SGP.

Oni też wręczyli je podczas uroczy
stej akademii 1-majowej.
Jury pozytywnie oceniło poziom
wiedzy i przygotowanie uczestników
Konkursu. Młodzież jest zorientowa
na w problematyce prowadzenia i ak
tualizacji mapy zasadniczej, pomiarów
rc-lnych i inżynierskich; prowadzi bie
gle obliczenia; zadowalająca jest zna
jomość przepisów prawnych.
Niewystarczające są natomiast wia
domości z dziedziny fotogrametrii, analizy dokładności, znajomości naj
nowszego sprzętu geodezyjnego oraz
doboru sprzętu do wykonania pomia
rów.
Charakterystyczne jest zróżnicowanie
wiadomości uczniów z różnych klas,
mających innych wykładowców. Po
ziom nauczania w szkołach geodezyj
nych jest także zróżnicowany. Dlatego
zorganizowanie ogólnopolskiego kon
kursu na najlepszego ucznia w zawo
dzie geodezji i kartografii pozwoli nie
tylko na porównanie poziomu naucza
nia, ale da obszerny materiał do nad
robienia niedociągnięć w tej dzedzinie. Materiał ten może także posłu
żyć do korekty programów nauczania
w szkołach geodezyjnych.
Organizacją konkursu ogólnopolskie
go zajmie się Zespół Koordynacyjny
ds. Młodzieży Zjednoczenia „Geokart”
we współpracy z Komisją Główną ds.
Młodej Kadry Geodezyjnej SGP. Kon
kurs odbędzie się w kwietniu 1979 ro
ku.

Członkostwo w Funduszu

Mgr inż. Adam Sadlocha
Lublin

Pomocy

Koleżeńskiej

jest obowiązkiem każdego geodety
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IN MEMORiaM
Inż. JAN TADEUSZ SZCZUKA
W dniu 15 stycznia 1978 roku zmarł
w Warszawie zasłużony działacz Sto
warzyszenia Geodetów Polskich —
mgr inż. Jan Tadeusz Szczuka. Trud
no się dziś pogodzić z faktem, że nie
ma Go już wśród nas. Nieubłagana,
nagła i przedwczesna śmierć przerwa
ła Jego pracowite, pełne poświęcenia,
zaangażowania i zapału życie.
Urodził się 23 października 1908 ro
ku w Bobrowiczach na Litwie z ojca
Stanisława i matki Marii z Moraw
skich. Po powrocie z rodzicami w 1918
roku do Warszawy wstąpił do gimna
zjum K. Kulwiecia, które ukończył w
1928 roku. W latach 1929—1933 uczę
szczał do Państwowej Szkoły Mierni
czej w Warszawie, po ukończeniu któ
rej uzyskał dyplom mierniczego. Bez
pośrednio po ukończeniu szkoły mier
niczej podjął pracę zawodową, którą
kontynuował nieprzerwanie do dnia
śmierci. W latach 1933—1934 przepro
wadził wzorowo komasację wsi Dziwnicze i Podhajce w powiecie bracławskim — pod kierunkiem mierniczego
przysięgłego J. Mackiewicza. Następ
nie w latach 1934—1935 wykonywał
prace mierniczego w Biurze Pomiarów
w Białymstoku. W roku 1935 wrócił
do Warszawy, angażując się na sta
nowisko kierownika grupy pomiarowej
w Komisariacie Rządu dla miasta sto
łecznego Warszawy. Następnie prze
szedł do pracy w Biurze Pomiarów
Zarządu Miejskiego miasta Warszawy,
gdzie pracował do wojny jako mierni
czy, a następnie kierownik grupy po
miarowej. Po odzyskaniu niepodległo
ści pracował nadal jako starszy mier
niczy, a następnie jako kierownik Od
działu Nieruchomości w Wydziale Po
miarów m. st. Warszawy. Dnia 1 mar
ca 1950 roku podjął pracę w Warszaw
skim Okr⅛g°wyτn Przedsiębiorstwie
Mierniczym jako zastępca kierownika
Działu Robót. Pracował tam do 28 lu
tego 1962 roku. Z dniem 1 marca te
goż roku przeniósł się do Wojewódz
kiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego
Gospodarki Komunalnej z siedzibą w
Warszawie, a następnie w Ursusie,
pełnił tam oobwiązki starszego inspek
tora kontroli, nadzoru i odbioru robót.
Pracę tę wykonywał sumiennie i wzo
rowo do dnia 28 lutego 1974 roku, to
jest do chwili przejścia na emeryturę.
Mimo osiągnięcia wieku emerytalnego,
od dnia 1 marca 1974 r., na prośbę dy
rekcji Przedsiębiorstwa, pracował na
połowie dotychczas zajmowanego eta
tu, pełniąc obowiązki do ostatniego
dnia jakże pracowitego życia.
Kolega Jan Szczuka, pracując nie
przerwanie w umiłowanym zawodzie,
stale podnosił swoje kwalifikacje. Po
zaliczeniu praktyki zawodowej, wyko
nywanej w latach 1937—1945, zdaniu
odpowiednich egzaminów oraz złoże
niu przepisowej przysięgi, na mocy de
kretu prezydenta miasta Warszawy z
dnia 11 grudnia 1946 r. uzyskał tytuł
oraz prawo wykonywania zawodu
mierniczego przysięgłego.
Komisja
Weryfikacyjno-Egzaminacyjna przy Politechnice Warszawskiej
decyzją z dnia 3 marca 1950 r. nada
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ła Mu stopień inżyniera geodety w za
kresie pomiarów szczegółowych.
Kolega Jan Szczuka, wielki patrio
ta, brał aktywny udział w obronie
Warszawy we wrześniu 1939 roku. Na
apel prezydenta Starzyńskiego wraz z
42 pracownikami Biura Pomiarów peł
nił ofiarną służbę dla ukochanego mia
sta. Dzięki wysokiemu poczuciu obo
wiązku, maksymalnemu wysiłkowi,
bohaterskiej postawie całego zespołu, z
narażeniem życia brał udział w rato
waniu bezcennych materiałów Wydzia
łu Planowania Miasta. Samo archi
wum pomiarów, składające się z kilku
nastu tysięcy różnych planów miasta,
oszacowane przed 1 września 1939 r.
na 3 min złotych, uratowano. Zabez
pieczony materiał geodezyjny był fun
damentem poczynań i prac związanych
z odbudową ukochanej Stolicy i do
dziś jeszcze służy działalności gospo
darczej naszego miasta. Aktywnie uczestniczył w Powstaniu Warszaw
skim. Zaprzysiężony jako kapral pod
chorąży AK, w pierwszych dniach
sierpnia 1944 roku został skierowany
do pracy w Szpitalu Wojskowym przy
ulicy Marszałkowskiej 40 w charakte
rze starszego sanitariusza i zaopatrze
niowca. Za ofiarność, odwagę i po
święcenie był odznaczony Srebrnym
Krzyżem Zasługi z Mieczami. W dniu
13 października 1944 roku opuścił
Warszawę razem z lżej rannymi i per
sonelem szpitala.
Poza pracą zawodową kolega Jan
Tadeusz Szczuka brał aktywny udział
w działalności społecznej. Od 1945 ro
ku działał społecznie w Związku Mier
niczych Rzeczypospolitej Polskiej, po
tem w Stowarzyszeniu Geodetów Pol
skich. Należał do grona założycieli
Stowarzyszenia. Pełnił wiele odpowie
dzialnych funkcji — tak we władzach
Oddziału Stoleczno-Wojewodzkiego, jak
i Zarządu Głównego SGP. W latach
1945—1951 pełnił przez trzy kadencje
funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu
Oddziału ZMRP w Warszawie/ Pełnił
potem funkcję przewodniczącego Za
rządu Oddziału Stoleczno-Wojewodzkiego SGP w Warsmwie, a następnie wi
ceprzewodniczącego. Przez kilka kaden
cji był członkiem Zarządu Głównego
Stowarzyszenia. W ostatnich latach był
członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia. Przez cały czas dzia

łalności społecznej był delegatem pra
wie na wszystkie zjazdy Stowarzysze
nia Geodetów Polskich. W uznaniu za
sług dla społeczności geodezyjnej po
wierzano Mu mandat delegata SGP
na wszystkie Kongresy Techników
Polskich, począwszy od II, a kończąc
na VII Kongresie w 1977 roku. Był
również aktywnym działaczem wielu
organów Naczelnej Organizacji Tech
nicznej. Przez wiele lat był także
członkiem Komitetu Blokowego oraz
działał aktywnie w Zespole Frontu
Jedności Narodu. W ostatnich latach
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego
Komitetu Osiedlowego na Sielcach. Za
prace te był wielokrotnie wyróżniany
i nagradzany.
Kolega Jan Szczuka był sumiennym
pracownikiem, wymagającym wobec
siebie i innych. Słynął z precyzji sło
wa i myśli, a Jego talent i zdolności
rozwijały się równolegle zarówno w
kierunkach technicznych, jak i organi
zacyjnych. Był współautorem dwu
wynalazków oraz członkiem zespołów
uzyskujących nagrody i wyróżnienia
w Konkursie Jakości Robót Geodezyj
nych i Kartograficznych.
Zasługi kolegi Jana Tadeusza Szczu
ki dla Polski Ludowej, dla środowiska
geodezyjnego i naszej społeczności uhonorowano licznymi odznaczeniami
państwowymi, resortowymi i społecz
nymi, wśród których znajdują się:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze
nia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi z
Mieczami, Złoty Krzyż Zasługi, Brązo
wy Medal dla Obronności Kraju, Zło
ta i Srebrna Odznaka Honorowa NOT,
Odznaka IOOO-Iecia Państwa Polskiego,
Złota Odznaka Honorowa SGP, Srebr
na i Złota Odznaka „Za Zasługi w
Dziedzinie Geodezji i Kartografii’ oraz
Odznaka „Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej”.
Odszedł z naszego grona nagle, ci
cho i skromnie Człowiek, którego oso
bowość i wielokierunkowa działalność
pozostawiły trwałą pamięć i uznanie
w środowisku, w którym żył i praco
wał. Jest to zasługą Jego ogromnej
pracowitości, erudycji, wszechstronno
ści zainteresowań, niezwykłej wrażli
wości i błyskotliwej inteligencji. W
życiu towarzyskim był szczególnie łu
biany, odznaczał się kulturą, darem
nawiązywania kontaktów, ujmującym
sposobem bycia i umiejętnością pro
wadzenia ciekawej i rzeczowej dysku
sji. Z⅛wsze był niezwykle pogodny i
pełen życzliwości dla otoczenia, a
zwłaszcza wobec młodzieży.
Śmierć kolegi Jana Szczuki jest nie
powetowaną stratą dla naszego zawo
du i naszej organizacji społecznej. Osoba Zmarłego pozostanie zawsze w
pamięci przyjaciół, kolegów i bliskich.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że wraz
z Jego odejściem spośród nas zamyka
się pewien znaczący etap w działalno
ści naszej organizacji. Trudno pogodzić
się z faktem, że kolegi Szczuki nie ma
już wśród nas.
Cześć Jego pamięci!
Stanisław Pachuta
Warszawa

Inż. JAN JANAS
W dniu 13 lutego 1978 roku zmarł
w Opolu inż. Jan Janas — ceniony
specjalista, długoletni pedagog, dobry
organizator, działacz społeczny i gospo
darczy, nieodżałowany kolega.
Inż. Jan Janas urodził się 4 maja
1895 roku we wsi Gaszyn w wojewódz
twie łódzkim, w rodzinie chłopskiej.
Wychowywał się na wsi, a 9-hektarowe gospodarstwo musiało wyżywić i
utrzymać 11-osobową rodzinę. Od naj
młodszych lat cechowała Go pracowi
tość, sumienność i nieprzeciętne zdol
ności, które pozwoliły na ukończenie
w roku 1914 siedmioklasowej Szkoły
Handlowej Zgromadzenia Kupców w
Warszawie. W latach 1914—1918 pra
cował jako nauczyciel szkoły podsta
wowej. W 1922 roku ukończył Szkołę
Mierniczą w Warszawie i od tego cza
su rozpoczął pracę zawodową, z któ
rą nie rozstał się do śmierci. W latach
1922—1928 jako pomocnik miernicze
go wykonywał pomiary związane z re
gulacją rolną w województwie biało
stockim. Następnie uzyskał uprawnie
nia i w latach 1928—1939 wykonywał
pomiary samodzielnie, jako mierniczy
przysięgły.
W latach 1939—1940 pozostawał bez
pracy, zaś w okresie 1940—1945 wyko
nywał scalenia w województwie czę
stochowskim. Jak wielu Polaków, w
styczniu 1945 został aresztowany przez
hitlerowców i wywieziony do obozu
pracy w Koniecpolu, skąd uciekł w
czasie transportu.
Po wyzwoleniu przyjechał do Opola
i podjął pracę w Urzędzie Katastral
nym jako kierownik wydziału. W tym
okresie złożył egzamin przed Komisją
Weryfikacyjną na Politechnice War
szawskiej, uzyskując stopień inżyniera
geodety. Od 1951 roku do momentu
przejścia na emeryturę w 1967 roku
pracował w szkolnictwie — jako dy
rektor Technikum Geodezyjnego w
Opolu. Będąc na emeryturze, pracował
zawodowo w niepełnym wymiarze go
dzin w Biurze Projektów Budowni
ctwa Komunalnego w Opolu, gdzie
nadzorował działalność komórki geo
dezyjnej.
Oprócz pracy zawodowej przez całe
życie intensywnie pracował społecznie.
W latach 1928—1938 pełnił funkcje se
kretarza i wiceprezesa w Związku
Mierniczych Przysięgłych w Białym
stoku. Był też członkiem Rady Nad
zorczej w Towarzystwie Oświatowym
w Białymstoku. Od 1945 roku był
członkiem Stronnictwa Ludowego, a
przez dwa lata pełnił funkcję prezesa
Zarządu Oddziału w Opolu. W latach
1947—1952 był radnym Miejskiej Rady
Narodowej w Opolu, pełniąc funkcje:
przewodniczącego Komisji Budownic
twa oraz przewodniczącego Klubu
Radnych ZSL. Jako jeden z pierw
szych na Opolszczyźnie wznowił dzia
łalność Naczelnej Organizacji Techni
cznej i Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich. Przez okres pięciu lat pełnił
funkcję wiceprezesa NOT w Opolu, a
dwa lata piastował funkcję wicepreze
sa Zarządu Oddziału SGP. Prawie do
ostatnich chwil życia brał czynny udział w pracach stowarzyszeniowych,
pomagał i doradzał młodszym, dając
przykład zaangażowania i oddania
pracy społecznej.

Jako długoletni dyrektor Technikum
Geodezyjnego w Opolu wychował zna
czną liczbę kadry technicznej, tak po
trzebnej gospodarce narodowej. Był
świetnym pedagogiem, psychologiem i
wychowawcą. Wśród uczniów i nauczy
cieli cieszył się sympatią i zaufaniem.
Potrafił dobrać takie grono współpra
cowników, które tworzyło jeden z naj
lepszych zespołów pedagogicznych na
Opolszczyźnie. Potrafił docenić rozwa
gę i doświadczenie starszego oraz ży
wiołowość młodego kolegi. Dowodem
wysokiego poziomu nauczania szkoły
są liczne listy pochwalne z przedsię
biorstw, instytucji i wyższych uczelni.
Bardzo duży procent uczniów Techni
kum Geodezyjnego ukończyło Wydział
Geodezji Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, a wielu z nich było naj
lepszymi studentami. Kilku byłych ucz
niów po uzyskaniu dyplomów wróciło
do szkoły, podejmując pracę nauczy
cielską. Dyrektor Jan Janas intereso
wał się żywo swoimi uczniami, znał
ich troski i sukcesy, śledził karierę
zawodową.
W uznaniu zasług za pracę zawodo
wą i społeczną inż. Jan Janas był od

znaczony Krzyżem Kawalerskim Orde
ru Odrodzenia Polski, Brązowym,
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalami X- i XXX-Iecia PRL oraz
Złotą Odznaką „Za Zasługi w Dziedzi
nie Geodezji i Kartografii”, Odznaką
„Zasłużonemu Opolszczyźnie” i Od
znaką „Za Zasługi dla Miasta Opola”.
Za wybitny wkład w kształcenie ka
dry geodezyjnej jest wpisany do Księ
gi Zasłużonych w Kuratorium Okręgu
Szkolnego w Opolu. Za zasługi stowa
rzyszeniowe otrzymał Srebrną i Zło
tą Honorową Odznakę NOT.
Najwyższym uznaniem zasług inż. J.
Janasa był hołd złożony Mu w czasie
pogrzebu w Opolu, z udziałem licznego
grona kolegów, przyjaciół, współpra
cowników i delegacji wszystkich jed
nostek geodezyjnych z terenu woje
wództwa, gdyż wszędzie pracują Jego
wychowankowie.
W pamięci naszej pozostał jako nie
odżałowany kolega, ceniony geodeta,
wychowawca młodzieży, wzorowy prze
łożony, zacny i życzliwy człowiek.
Jerzy Jurkowski
Opole

SPROSTOWANIE
W zeszycie 6/1978, w rubryce In
formacje, zamieszczono komunikat o
wynikach konkursu na najlepszą
pracę z dziedziny scaleń i wymian
gruntów, zawierający nieprawidło
we dane o liczbie i kolejności
przyznanych nagród ministra Rol
nictwa. Prawidłową informację o

wynikach tego konkursu podano w
zeszycie 7/1978, w notatce pt. VlII
Konkurs Prac Scaleniowych i Wy
miennych.
Za omyłkę przepraszamy Laurea
tów nagród oraz Czytelników.
Redakcja
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INFORMACJE Z GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII
Z prac Rady Geodezyjnej i Kartograficznej
W dniu 12 czerwca 1978 r. odbyło
się drugie w tym roku posiedzenie
Rady Geodezyjnej i Kartograficznej,
które prowadził przewodniczący Rady
— doc. dr hab. Zdzisław
Adam
czewski. W obradach wziął udział
prezes Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii, podsekretarz stanu, dr inż.
Czesław Przewoźnik i wiceprezes
GUGiK, mgr Franciszek O ł d a k oraz
przedstawiciel Wydziału Przemysłu
Ciężkiego, Transportu i Budownictwa
KC PZPR, mgr inż. arch. Rafał R okiciński. Na posiedzeniu tym Rada
przedyskutowała zaktualizowany pro
gram rozwoju informatyki geodezyj
nej i kartograficznej do 1980 roku i
perspektywy jej rozwoju do 1985 roku.
Z przedstawionego opracowania wyni
ka, że generalne kierunki rozwoju in
formatyki geodezyjnej i kartograficz
nej, wytyczone w programie na lata
1974—1980, były słuszne. Uzyskano zna
czny postęp w zakresie zastosowania
informatyki w produkcji i zarządza
niu. Zorganizowano Centrum Informa
tyczne Geodezji i Kartografii oraz ośrodki informatyczne w centralach
przedsiębiorstw
geodezyjno-kartogra
ficznych. Jednakże ze względu na bra
ki sprzętu i kadrowe nie zorganizo
wano jeszcze przewidzianej w progra
mie pełnej Geodezyjnej Sieci Infor
matycznej. W szczególności nie zorga
nizowano zespołów informatycznych w
zakładach terenowych przedsiębiorstw,
stanowiących trzeci szczebel organiza
cyjny w strukturze Sieci. W opraco
waniu przewidziano zorganizowanie
docelowej struktury Geodezyjnej Sieci
Informatycznej do 1985 r. Założono
12% średni roczny przyrost kadry in
formatycznej do 1985 r. oraz wyposa
żenie przedsiębiorstw w odpowiednie
zestawy minikomputerowe. Przewidzia
no, że dalszy rozwój zastosowania in
formatyki będzie dotyczył: moderniza
cji podstawowej i szczegółowej osnowy
geodezyjnej, opracowania i aktualiza
cji mapy zasadniczej, modernizacji eWidencji gruntów, opracowania map
tematycznych, zarządzania przedsię
biorstwami geodezyjno-kartograficzny
mi i eksportu usług geodezyjno-karto
graficznych.
W koreferacie i w toku dalszej dy
skusji podkreślono dotychczasowe osiągnięcia w zakresie rozwoju infor
matyki geodezyjnej i kartograficznej
oraz zgłoszono szereg uwag dotyczą
cych między innymi: przedstawienia
zbyt skromnych zamierzeń w zakresie
zakupu sprzętu informatycznego do
1985 r. i powiększenia kadry informa
tycznej, skonkretyzowania zadań w za
kresie kształcenia geodezyjnej kadry
informatycznej, umożliwiającego przy
spieszenie dopływu kadry i odpowied
niego sterowania jej rozmieszczeniem.
Wyrażono przy tym obawę, czy będzie
realne zorganizowanie do 1985 r. peł
nej Geodezyjnej Sieci Informatycznej
z utrzymaniem przewidzianych zamie
rzeń w zakresie dopływu kadry i
sprzętu. Zwrócono także uwagę na po
trzebę przyspieszenia przeszkolenia w
zakresie informatyki całej kadry geo
dezyjnej, gdyż bariery psychologiczne
nie zostały jeszcze w pełni przełama
ne.
320

Rada Geodezyjna i Kartograficzna uznała, że uwagi zgłoszone w toku obrad do opracowania powinny stano
wić materiał uzupełniający, który bę
dzie wykorzystany przy realizacji pro
gramu rozwoju informatyki.
Ponadto Rada rozpatrzyła analizę
stanu i potrzeb w zakresie kształcenia
kadry geodezyjnej. Z analizy wynikało
między innymi, że w latach 1976—
—1977 nastąpił wzrost kadry o 7%.
Wykształcenie geodezyjne wyższe ma
29% geodetów, średnie — 64%, a prak
tycy stanowią 7% kadry geodezyjnej.
W wyniku żywiołowej rozbudowy w
ostatnich latach sieci średnich szkół
geodezyjnych przewiduje się wykształ
cenie nadmiernej liczby geodetów w
kraju, przewyższającej zapotrzebowa
nie resortów na kadrę geodezyjną do
1985 r. W związku z tym, uwzględnia
jąc skorygowaną realną prognozę po
trzeb w zakresie dopływu kadry geo
dezyjnej, zachodzi potrzeba likwida
cji niektórych szkół (klas) geodezyj
nych. Z przedstawionej również anali
zy stanu i potrzeb w zakresie kadry
pomocniczej — pomiarowych (robot
ników wykwalifikowanych) wynika ko
nieczność zorganizowania szkolenia tej
kadry.
W dwu koreferatach i w toku dal
szej dyskusji oceniono pozytywnie
przedstawiony materiał, wnosząc do
niego szereg uwag dotyczących między
innymi przeanalizowania realności za
potrzebowań na kadrę geodezyjną w
poszczególnych województwach oraz
zapotrzebowania w tym zakresie zgło
szonego przez resort budownictwa;
prowadzenia dalszych prac nad okre
śleniem rzeczywistych potrzeb, wyko
rzystując także model ekonometryczny; odpływu kadry geodezyjnej do in
nych zawodów; słuszności przyjęcia w
strukturze kadry stosunku liczby in
żynierów do liczby techników 1:2,4 —
1:3,0; przeanalizowania proporcji szko
lenia geodetów w PW i w AGH oraz
w akademiach rolniczych; ostrożnego
podejścia do zagadnienia zamknięcia
pewrcj liczby średnich szkół (klas)
geodezyjnych, biorąc pod uwagę odpiyw wyszkolonej kadry; przeciwdzia
łania nadmiernej feminizacji zawodu
geodezyjnego; zorganizowania szkolenia
pomiarowych w systemie przyzakła
dowym oraz przesunięcia na dalsze
miesiące terminów realizacji wniosków
końcowych zawartych w analizie.
W wyniku obrad nad tym tematem
Rada Geodezyjna i Kartograficzna za

opiniowała opracowanie pozytywnie i
zaleciła wykorzystanie uwag, zgłoszo
nych w toku dyskusji, w dalszych pra
cach nad doskonaleniem założeń w za
kresie zapotrzebowania na kadrę geo
dezyjną i jej kształcenia.
W końcowej części posiedzenia Rada
przyjęła do wiadomości informację o
roli i zadaniach GUGiK w zakresie
teledetekcji.

W dniu 15 czerwca 1978 r. odbyło
się posiedzenie Kolegium Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, na któ
rym rozpatrzono ocenę stanu bezpie
czeństwa i higieny pracy w jednost
kach pionu GUGiK w 1977 r. Z oceny
wynika, że wskaźniki częstotliwości
wypadków ogółem i wypadków cięż
kich, wyrażone liczbą wypadków na
1000 pracowników, utrzymywały się w
1977 r. na poziomie zbliżonym do wy
ników w 1976 r. Tym samym w po
stępującej od wielu lat stałej popra
wie stanu wypadkowości nastąpiło
pewne zahamowanie, spowodowane
wzrostem wypadków drogowych. W ra
mach planów poprawy warunków bhp
jednostki pionu GUGiK zrealizowały
w 1977 r. 204 przedsięwzięcia, których
koszty w przeliczeniu na 1 pracowni
ka stanowiły wkotę 1242 złote. Kole
gium pozytywnie oceniło analizę i
przyjęło z uzupełnieniami zawarte w
niej wnioski zmierzające do dalszej
poprawy warunków bhp, uznało za
zbędne wprowadzenie w pionie GUGiK
dodatkowej sprawozdawczości resorto
wej, rozszerzającej sprawozdawczość
GUS 'w zakresie bhp oraz zaleciło
Zjednoczeniu „Geokart” nadsyłanie do
GUGiK
informacji
o
wypadkach
śmiertelnych i ciężkich.
Ponadto Kolegium przyjęło do wia
domości informację o potencjale pro
dukcyjnym jednostek pionu GUGiK w
zakresie kartografii, uznając, że do
tyczy ona tylko części potencjału i
stanowi materiał pomocniczy do no
welizacji ustalonego w 1974 r. Pro
gramu rozwoju kartografii. Kolegium
zaleciło odpowiednie przyspieszenie do
konania aktualizacji programu.
Kolegium zapoznało się także z
aktualnym stanem zatrudnienia geode
tów gminnych.
Inż. Tadeusz Dulski
Warszawa

Uwaga!
Czy w związku ze zmianami rodzinnymi
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Zakład Geodezji IGiK

Systemy przenoszenia jednostki długości na bazy wzorcowe

Wraz z rozwojem techniki i metod pomiaru odległości
ewolucji ulegał także pogląd na najwłaściwszy sposób prze
noszenia jednostki długości, taki który mógłby zapewnić
najwyższą możliwie dokładność i zgodność z systemem SI.
Od 1954 roku zgodnie z uchwałą Międzynarodowej Unii
Geodezyjno-Geofizycznej zalecane jest zakładanie baz
wzorcowych o długości od 500 do 1000 metrów jak najdo
kładniej pomierzonych, jeżeli to możliwe — metodą Väi
sälä. Bazy takie powinny pełnić rolę fundamentalnych kom
paratorów dla sprawdzania narzędzi i przymiarów robo
czych. Zagadnienia te były także przedmiotem uzgodnień
służb geodezyjnych państw bloku Socjahstycznego i od
roku 1968 kraje członkowskie są zobowiązane do zakłada
nia krajowych baz długościowych.
W Polsce bazę taką o długości 768 metrów ustanowiono
w Skrzeszewie i trzykrotnie pomierzono drutami Jaderina,
a w 1977 roku metodą Väisälä, stając tym samym w rzę
dzie państw, w których bazy, będące fundamentalnymi
komparatorami, spełniają pod względem dokładności naj
wyższe wymagania światowe.
Przenoszenie wzorcowej jednostki długości odbywa się
drogą wieloetapowego jej mnożenia bądź sumowania. Do
kładność zależy od wielu czynników, a różne metody sto
sowane w procesie przenoszenia i reprodukcji jednostki
długości prowadzą do odrębnych, trudno ze sobą porówny
walnych systemów. Rozpatrzyć można, scharakteryzowane
w tablicy 1, trzy systemy przenoszenia jednostki długości.
Każdy z nich za podstawę ma długość fal( wzorcowego
promieniowania w widmie kryptonu 86 o dokładności od
twarzania 4.10-6.
System pierwszy używany jest dotychczas w wielu je
szcze krajach. Zilustrować go można materiałami służby
metrologicznej prowadzonej w Pracowni Metrologii IGiK.
Za pomocą specjalnego komparatora długość fali wzorco
wej przenoszona jest na 1-metrowe wzorce kreskowe. We
dług świadectwa dokładność wyznaczenia naszych wzor
ców w Sèvres wynosi 2.10-8.
Na wykresie (rys. 1) są uwidocznione wyniki kolejnych
wyznaczeń długości wzorców stanowiących etalon pań
stwowy. Wzorce te nadal skracają swą długość. Pomiędzy
kolejnymi wyznaczeniami ich długości wzorce są co kwar
tał porównywane pomiędzy sobą (rys. 2). Z wykresu tego,

biorąc pod uwagę przebieg różnic długości wzorców, a za
razem błędy ich wyznaczenia, widać, że dokładność poda
wana w świadectwie odnosi się do chwilowej długości
wzorca. W rzeczywistości wzorce ciągle i dosyć nieregular
nie zmieniają długość i odtwarzając za ich pomocą jedTablica 1
System wzorców
kreskowych

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

Kr 86
Komparator l-metr.
l-metr. wz. kresk.
Komparator 4-metr.
4-metr. wz. roboczy
Komparator 24-metr.
Przymiary drutowe
Pomiar bazy

System Väisälä

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kr 86
Komparator l-metr.
l-metr. wz. końcowy
Komparator
Wzorzec roboczy
Pomiar bazy

System oparty na interfero
metrze laserowym
z aparaturą V
1. Kr 86
2. Komparator
3. Interferometr laserowy
4. Pomiar bazy met» \’äisälä
z użyciem odległości wyjścio
wej pomierzonej interferome
trem

Rys. 2
321

I_________L
Ill
IV

Vl

Vll

Vlll

<97¿r.

X

IX

Xl

Xll

I

Il

'777r

Ill

IV

V

Vl

Rys. ɜ

nostkę długości musimy się liczyć z błędami na poziomie 2
do 3.10-’.
Za pomocą komparatora i wzorców 1-metrowych wyzna
czamy długość 4-metrowego wzorca roboczego, którego
zmienność uwidoczniona jest na rysunku 3. Z przebiegu

z √oku 1969, przeprowadzonym bezpośrednio po zastabiliźowaniu bazy) spodziewanych błędów pomiaru potwierdza
ją, że oryginalny (rys. 4), budzący kontrowersje sposób
stabilizacji skrajnych punktów bazy ze stanowiskami nad
ziemnymi nie wnosi efektów niebezpiecznych, a przeciw-

Tablica 2
Miejsce komparacji

Data

1969
J970
1970
1974
1977

PKNiM
PKNiM
ZSRR
IGiK
(met. Yã’sãlã)

”0—288”

”0—96”

288002,1 mm
1,0
0,4
0,6

97989,9 mm
9,1
8,9
9,1

Tablica 3
Data

”0—96”

”0—288”

-0—576”

”0—768”

1969
1970
1974

+0,34
—0,23
—0,13

+0,31
—0,10
—0,20

—0,37
—0,18
+ 0,19

—0,28
+ 0,14
+ 0,14

wykresu wynika, że przy zachowaniu odpowiednich warun
ków pomiaru wzorzec ten powinien realizować jednostkę
długości z błędem nie większym niż 5.10“’. Za pomocą
wzorca 4-metrowego wyznaczamy długość 24-metrowego
komparatora, na którym są sprawdzane przymiary druto
we. Drutami mierzy się bazę, teoretycznie z dokładnością
1.10-».
System drugi. Aparaturą Väisälä pomierzono na świecie
dotychczas 9 baz. Pomiar tą metodą nie wymaga tylu co
poprzednio etapów. Długość fali wzorcowej przenoszona
jest za pośrednictwem odpowiedniego, innego zresztą niż
w systemie pierwszym, komparatora na 1-metrowe kwarco
we wzorce końcowe, które służą następnie do wyznaczenia
długości pozostałych wzorców systemu Väisälä za pośred
nictwem znajdującego się w Finlandii komparatora róż
nicowego. Wzorce te wraz z aparaturą Väisälä służą do
wyznaczania długości baz wzorcowych.
System trzeci przenoszenia jednostki długości, który skła
da się z najmniejszej liczby etapów i polega na zastąpieniu
materialnego wzorca do pomiaru odległości wyjściowej w
metodzie Väisälä przez pomiar interferometrem laserowym,
planujemy zastosować do dalszych prac nad pomiarem Kra
jowej Bazy Długościowej. Rokując większą dokładność, sy
stem taki wymaga mniejszego nakładu pracy, nie jest jed
nak sprawdzony w praktyce.
Krajowa Baza Długościowa w Skrzeszewie z punktami
pośrednimi na 96, 288 i 576 metrze pomierzona została w
latach 1969, 1970 i 1974 drutami Jaderina, a w 1977 roku
metodą Väisälä. Wyniki podane są w tablicy 2.
Po stwierdzeniu nieoczekiwanie dużej różnicy między wy
nikami dwu pierwszych pomiarów, przymiary drutowe zo
stały Skomparowane w Moskiewskim Instytucie Geodezyj
nym. Przyjęcie do obliczeń uzyskanych tam poprawek da
ło wynik jeszcze mniej zbliżony do pomiaru z roku 1969
(wiersz trzeci tablicy 2). Charakterystyczny rozkład wyni
ków pomiarów — jeżeli cała baza dłuższa, to i wszystkie
odległości pośrednie dłuższe — wskazuje bardziej na błąd
przeniesienia jednostki długości jako przyczynę rozbieżno-,
ści niż na ruchy punktów bazy. Stabilność całej długości
bazy i odległości pośrednich charakteryzuje tablica 3.
W tablicy 3 posłużono się wynikami przybliżonej anali
zy polegającej na sprowadzeniu wszystkich wyników po
miaru do jednakowej, hipotetycznej skali. Otrzymane tą
drogą odchyłki, nie przekraczające (może poza pomiarem
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”0—576”

575910,1 mm
09,3
7,9
8,8

•’0—768”

2,4
0,6
1,7
0,8

nie, dzięki możliwości automatycznego centrowania, powi
nien pozwolić na powiększenie dokładności pomiaru.
Błąd komparacji laboratoryjnej uzyskany z wewnętrznej
zgodności serii wyznaczeń kształtuje się dla poszczególnych
przymiarów drutowych na poziomie ±5 do ±8 urn, czyli
rzędu 3.10“’. Jednak na podstawie rozbieżności wyników
otrzymanych z pomiaru bazy poszczególnymi drutami wi
dzimy (rys. 5), że w rzeczywistości błąd ten jest znacznie

większy. Poprawki uzyskane w procesie komparacji labo
ratoryjnej są wyraźnie inne niż te, które powinny być
zastosowane przy pomiarze bazy. Przyczyną tego jest in
ny tok postępowania z drutami w laboratorium niż pod
czas pomiarów polowych.
Do pomiaru bazy w 1970 roku użyto 6 drutów Jaderina.
Przyjmując za podstawę wynik pomiaru drutem S18 spo
rządzono wykres otrzymanych względem niego różnic dłu
gości odcinków bazy z pomiaru drutami pozostałymi. Wy
kres pozwala wnioskować, że:
— wpływ błędów komparacji na wynik pomiaru był
większy niż wpływ błędów obserwacji;
— różnica pomiędzy wynikami otrzymanymi z pomiaru
różnymi drutami przekracza 2 mm/768 m, więcej błąd po
prawek komparacyjnych jest nie mniejszy niż l,5.10~6;
— ponieważ do pomiaru użyto 6 przymiarów drutowych
to można by oczekiwać błędu pomiaru bazy na poziomie
1.10-6. Niestety, zestawione w tablicy 2 wyniki kolejnych
pomiarów bazy w Skrzeszewie wskazują na występowanie
błędów większych.

Do 1951 roku system wzorców do aparatury Väisälä
opierano na Platynoirydowym prototypie fińskim, oceniając
jako dokładność na 5.10-7. W tymże roku długość jednego
z wzorców systemu wyznaczono z dokładnością 1.10“7 w
Sèvres, za pomocą zielonego promieniowania w widmie rtę
ci. Zgodnie z wynikami wyznaczenia, wszystkie dotychcza
sowe pomiary poprawiono o 5.10-7. W 1964 roku z okazji
kolejnego pomiaru bazy w Monachium długość dwu wzór-

ɪ-----------1---------------------- 1____________________ 1

0

Rys. 5

I

57X

2β8

7¿6m

Rys. 6
Tablica 4
Data

1932
1935
1942
1943
1955
1955
1964
1964 (V)
1965
1966
1972 (V-P)

”0—180”

”480—960”

480043,19 mm
4,23
4,85
6,42

480011,76 mm
2,83
3,10
4,80

5,17
5,67
6,30
4,76
5,16

2,75
3,25
3,44
2,38
2,50

’’0—960”

”0—480”

960054,95 mm
7,06
7,95
61,22
61,05
55,56
7,92
8,92
9,74
7,14
7,66

”480—960”

—0,32
—0,14
—0,20

+032
+0,14
+ 0,20

+ 0,19
+ 0,20
+ 0,43
+ 0,17
+ 0,39

—0,19
—0,20
—0,42
— 0,17
—0,39

(V)
— pomiar metodą Väisälä wykonany przez Finów aparaturą fińską
(V—P) — pomiar zmodyfikowaną metodą \äisälä wykonany przez Niemców aparaturą własnej konstrukcji

Rysunek 6 przedstawia wyniki pomiaru z 1970 roku, opra
cowane jak uprzednio, lecz z zastosowaniem poprawek
komparacyjnych otrzymanych w Moskwie. Prócz systema
tycznej różnicy, równej 56 um/24 m występują dwukrot
nie większe błędy komparacji; zgodność więc wyniku z wy
nikiem pomiaru metodą Väisälä (wiersze 3 i 5 tablicy 2)
wydaje się czysto przypadkowa.
Jak trudno jest przymiarami drutowymi uzyskać do
kładność pomiaru zgodną z dokładnością teoretyczną
świadczą wyniki ponad 40-letnich badań bazy w Poczda
mie (tabl. 4). Rozbieżności są podobnych rozmiarów co i w
Skrzeszewie, nawet wprowadzenie od 1964 roku kompa
ratora interferencyjnego nie poprawiło sytuacji. Zwraca
także uwagę fakt, że analiza przeprowadzona podobnie jak
dla pomiarów w Skrzeszewie (tabl. 3) wskazuje na wyraźną,
systematyczną zmianę długości obu połówek bazy wzglę
dem siebie, a więc na przemieszczenia punktów bazy w
Poczdamie (5 i 6 kolumna tablicy 4).
Reasumując, należy stwierdzić, że dokładność 1.10~β, na
wet przy największej staranności pomiaru, jest nieosiągal
na przy użyciu przymiarów drutowych Skomparowanych
laboratoryjnie, przy czym wyniki są tym mniej dokładne,
im gorszy jest stan używanych przymiarów.
Istnieje jednak metoda, która zapewnia wysoką, na po
ziomie 1.10-7, powtarzalność wyników, mianowicie pomiar
aparaturą Väisälä. Świadczą o tym wyniki pomiaru bazy
w Nummela umieszczone w tablicy 5. Interesujące jest jed
nak w jakim stopniu, czy właśnie tak wysokim, system ten
jest adekwatny do systemu obowiązującej, międzynarodo
wej jednostki długości. Rysunek 7 ilustruje zmiany pod
stawy systemu wzorców fińskich.

Tablica 5
Baza w Nummela, Finlandia

rok

dl. bazy

rok

dl. bazy

1947
52
55
58

864122,76 mm
44
40
26

1961
66
68
75

864122,34 mm
33
40
33

Kr
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ców sprawdzono w PTB w Brunszwiku z użyciem krypto
nu 86.. Okazało się, że wynik różni się od wartości poprzed
nich o więcej niż 1.10-6. Seria dalszych wyznaczeń w
Sèvres wykazała dalsze rozbieżności i unaoczniła, że sy
stem wzorców fińskich jest bardzo trudny do porównania
z systemem międzynarodowej jednostki długości, choć jest
wewnętrznie bardzo spójny i dający się rozwijać na dale
kie odległości z dużą powtarzalnością. Profesor Väisälä
uznał za najlepszą wartość uzyskaną w Bruszwiku i wszyst
kie dotychczasowe pomiary znów poprawiono, tym razem
o l,03.10~β. Jeżeli jednak zważyć, że przy stosowaniu in
terferencyjnej metody wyznaczania długości wzorców
wszystkie te rozbieżnoci są po prostu błędami grubymi, to
trudno nie żywić wątpliwości co do' prawidłowości syste
mu wzorców Väisälä, oczywiście rozpatrując zagadnienie
w kategoriach dokładności najwyższych, rzędu 1.10^7.
Zweryfikowanie systemu Väisälä leżało w planach Pra
cowni Metrologii IGfK niemal od początku jej działalności.
Z tą myślą wszczęto pertraktacje o zakupienie interferome
tru .laserowego firmy Hewlett-Packard. Wobec przedłuża
jących się ciągle związanych z tym formalności spróbowa
liśmy porównać system Väisälä z systemem wzorców kre
skowych. Wykorzystaliśmy w tym celu 16-metrowy odcinek
komparatora geodezyjnego (rys. 8) w laboratorium Pracow
ni. Odległość między osiami dwóch mikroskopów kompara
tora była wyznaczana za pomocą 4-metrowego etalonu ro
boczego oraz aparaturą Väisälä, jako różnica odległości
(0—24) — (0—8), według następującego schematu obserwa
cyjnego:

— wyznaczenie odległości osi mikroskopów za pomocą
wzorca 4-metrowego;
— wyznaczenie tej samej odległości metodą Väisälä
z rozwinięć 0-1-4, 0-4-8 i 0-8-24;
— ponowne wyznaczenie wzorcem 4-metrowym.

Każdy taki cykl obserwacji trwał kilka godzin. Uzyska
ne wyniki zestawiono w tablicy 6.
Tablica 6

Data

Odl. osi ni i kr.
w syst. wz. piat.

Odl. osi mikr.
w syst. Väisälä

6.2.1978
23.2
6.3
9.3
10.3
17.3
20.3
21.3
11.4
12.4
13.4

16 hi — 190 μm
— 215
- 567
— 543
— 535
— 537
- 536
— 539
— 245
— 249
-243

16 m — 197 μm
— 216
- 585
— 550
— 553
— 546
— 544
— 547
— 267
— 269
— 258

Różnica

*
+ 7 μm
+1
+ 18
+7
+ 18
+9
+8
+8
+ 22
4-20
+ 15
! śr. 4-12÷2 μm

Różnica systemów, chociaż wyznaczona z dość znacznym
rozrzutem, wydaje się jednak stwierdzona. Jej wartość
przekracza 5.ICU7, a więc oczekiwaną dokładność wyznacze
nia długości komparatora w systemie wzorców kreskowych.
Stwierdzona różnica świadczy jednak o większej zgodności
obu systemów niż się często przypuszcza. Sądzić zatem na
leży, że żaden z nich nie jest obarczony znacznym błędem
w stosunku do układu SI, jeżeli oczywiście nie nastąpił
jakiś szczególny układ błędów. Dla ostatecznego więc upew
nienia się korzystne byłoby porównanie obu systemów z in
terferometrem laserowym.
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L’article présente les dispositions au sujet du contrôle de l’exploitation agri
cole des terres et la supervision des communes en 1976, 1977 et 1978. Les auteurs
avancent des propositions pour améliorer ce contrôle.

MOŚCICKI B.: Acquisition en propriété des terres déjà en possession
par voie administrative. I-re partie — Acquisition de propriété des
terres prises en possession par contracts non en forme. Prz. Geod.
Vol. 50: 1978 no 9 p. 309
L’auteur parle des problèmes d’acquisition en propriété des terres prices en
possession grace à de contracts pas en forme. En présentant ces problèmes il
a pris en considération les décisions de la Haute Cour et la longue pratique
employée par les organes d’administration nationale.
I

·

LIPSZYC J. B.: Montagne et géodésie. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 9 p.
313
L’article présente un interview avec mgr ing. Leszek Cichy, gradué du De
partement de Géodésie et Cartographie de l’Ecole Polytechnique de Varsovie,
au sujet de sa part dans des expéditions alpinistiques, conquérantes des som
mets da la hauteur de plus de 8000 metres.

BARAŃSKI B.: Quelques remarques sur les maladies professionnelles.
Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 9 p. 314
On cite les réglements qui concernent les maladies professionnelles et une
liste de ces maladies qui sont légalement reconnues. L’auteur énumère les
facteurs dangereux pour la vie et la santé des travailleurs et examine les
reglaments qui assurent leurs protection.
I

I

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca
1978 r. w sprawie objęcia przepisami prawa górniczego
wydobywania kopalin nie wymienionych w tym prawie oraz
w sprawie wydobywania kopalin przez posiadacza gruntu
na własne potrzeby (Dz. U. nr 15, poz. 65)
— Rozporządzenie ministra Sprawiedliwości z dnia 7
czerwca 1978 r. w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg
wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym
oraz ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwo
wych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste (Dz.

U. nr 16, poz. 73)
— Uchwała nr 59 Rady Ministrów z dnia 13 maja 1978 r.
w sprawie doskonalenia organizacji i normowania pracy

w sprawie wprowadzenia zmian w cennikach robót geode
zyjno-kartograficznych

Z dniem 1 stycznia 1979 r. uchylono w cennikach wszyst
kie ceny w delegacji, wprowadzając odpowiednie współ
czynniki w zastosowaniu do prac wykonywanych w terenie.
— Decyzja nr 7 ministra Administracji, Gospodarki Te
renowej i Ochrony Środowiska z dnia 11 Iipca 1978 r. w
sprawie udzielania opustów od cen robót geodezyjno-karto
graficznych

Wprowadzono możliwość udzielania zamawiającemu opu
stu od cen w wysokości nie przekraczającej 30% wartości
sprzedawanego obiektu.

(MP nr 19, poz. 68)
Normy pracy (zakładowe, branżowe, jednolite) mogą być
wyrażone w formie normy czasu, normy ilości, normy ob
sługi lub normy obsady. Powinny być aktualizowane w
miarę wprowadzanych zmian organizacyjno-technicznych.
Traci moc uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 13 czerw
ca 1961 roku w sprawie przedmiotowej (MP nr 54, poz.
235).

— Zarządzenie nr 30 prezesa Polskiego Komitetu Norma
lizacji i Miar z dnia 4 marca 1978 r. w sprawie zasad usta
lania etalonów państwowych (Dz. Norm, i Miar nr 7,

— Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca
1978 r. w sprawie rozwoju, organizacji i zaopatrzenia bu
downictwa indywidualnego (MP nr 23, poz. 78)

— Zarządzenie nr 6 prezesa GUGiK z dnia 27 Iipca
1978 r. w sprawie ustanowienia norm branżowych

— Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca
1978 r. w sprawie zasad organizacji i działania państwo
wych jednostek projektowania (MP nr 24, poz. 80)

Traci moc uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 15 Iipca 1969 r. w tej sprawie (MP nr 32, poz. 239).
— Decyzja nr 6 ministra Administracji, Gospodarki Te
renowej i Oehrony Środowiska z dnia 30 czerwca 1978 r.

SPROSTOWANIE
W artykule Jerzego Gazdzickiego, zamieszczonym
w zeszycie 6/1978 (str. 182—184), wkradły się następujące błędy:

D tytuł opracowania powinien brzmieć: Ocena dokładności położenia punktów poziomych sieci
geodezyjnych;
2) na stronie 182, w lewej szpalcie, w piątym
wierszu od góry wydrukowano: w zakresie, po
winno być: w zależności;
3) wzór (11) powinien mieć postać:

ɪɪ,ʌk.
η i=1
Redakcja przeprasza Autora i Czytelników.

poz. 32)
Decyzję o ustaleniu etalonu państwowego wydaje pre
zes PKNiM. Jest to etalon uznany urzędowo za podstawę
odtwarzania w Polsce wartości wielkości równej jednostce
miary.

Z dniem 1 kwietnia 1979 r. wprowadza się do stosowa
nia następujące normy branżowe:
BN-78/8770-07 — Instrumenty geodezyjne. Teodolity, tachimetry, kierownice topograficzne, niwelatory. Klasyfika
cja
BN-78/8770-08 — Instrumenty geodezyjne. Dalmierze geo
dezyjne. Klasyfikacja.

Zebrał i opracował: mgr inż. Andrzej Zglinski
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Telefon: 20-27
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zatrudni

inżynierów geodetów
do wykonywania
prac
geodezyjnych
związanych z opracowaniem dokumentacji
dla inwestycji wodno-melioracyjnych.

Istnieje
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Cena ɪl 25.—

Regulamin Konkursu na najlepsze prace dyplomowe
młodej kadry geodezyjnej
Regulamin ustala cele, tematykę oraz zasady i tryb postępowania przy organizo
waniu, przeprowadzaniu i rozstrzyganiu konkursu dla prac dyplomowych inżynier
skich i magisterskich, wykonywanych we wszystkich typach szkół wyższych, w któ
rych występują kierunki geodezji i kartografii.
1. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest systematyczna inspiracja twórczych postaw młodej kadry
geodezyjnej, a w szczególności:
1.1. Rozbudzanie inwencji naukowej, wynalazczej i racjonalizatorskiej
1.2. Ułatwianie startu zawodowego młodzieży najbardziej uzdolnionej
2. Tematyka Konkursu

Tematyka Konkursu obejmuje opracowania z zakresu wszelkich specjalności geo
dezyjno-kartograficznych
3. Organizacja Konkursu

3.1. Konkurs organizuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich
3.2. Sprawy Konkursu prowadzi Główna Komisja ds. Młodej Kadry Geodezyjnej,
zwana w dalszej treści Komisją
3.3. Zarząd Główny SGP powołuje jury Konkursu z udziałem przedstawicieli nauki
oraz wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego
3.4. Decyzja jury Konkursu jest ostateczna
4. Kryteria oceny prac konkursowych

Przy ocenie nadesłanych prac jury Konkursu bierze pod uwagę poziom nauko
wy zgłoszonych prac, oryginalność, atrakcyjność koncepcji opracowania oraz ich
przydatność gospodarczą.
5. Uczestnictwo w Konkursie

5.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane indywidualnie lub zespoło
wo, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą
5.2. Zgłoszenia pracy na Konkurs dokonuje koło naukowe geodetów na wniosek
opiekuna pracy dyplomowej
5.3. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace zakończone i obronione w roku bie
żącym
6. Sposób i termin składania prac

6.1. Prace należy składać w jednym egzemplarzu do dnia 31 X danego roku, łącz
nie z wypełnionym zgłoszeniem, do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geode
tów Polskich, z napisem — praca konkursowa
6.2. O wynikach Konkursu Zarząd Główny SGP zawiadomi zainteresowane uczel
nie w I kwartale roku następnego
7. Nagrody

7.1. Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody pieniężne oraz cztery dyplomy
7.2. Zarząd Główny SGP przeznacza na nagrody następujące kwoty:
I nagroda
— 8000 zł
II
„
— 6000 zł
III „
— 4000 zł
IV „
— 2000 zł
dwie Vnagrody po 1000 zł — 2000 zł
łącznie 22 000 zł
7.3. Jury Konkursu ma prawo nieprzyznania I nagrody oraz prawo do innego po
działu kwot przeznaczonych na nagrody konkursowe
8. Postanowienia końcowe

8.1. Po zakończeniu Konkursu nadesłane prace zostaną zwrócone autorom
8.2. Zarząd Główny SGP zastrzega sobie prawo popularyzacji nagrodzonych prac.
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PRZEGLĄD GEODEZYJNY
Miesięcznik
Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Rok L

Warszawa - październik 1978

Nr 10

PRZEWOŹNIK Cz.: Realizacja podstawowych zadań wynikających
z Programu rozwoju geodezji i kartografii. Prz. Geod. R. 50: 1978
nr 10 s. 325
Podane są wyniki realizacji postulatów zawartych w Programie' rozwoju
geodezji i kartografii, przyjętym w 1973 roku przez Wydział Ekonomiczny
Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Omówiono
-I-Ietni okres realizacji planu.

ZGLIŃSKI A.: Nagrody prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii za wybitne osiągnięcia naukowe i techniczne w dziedzinie geo
dezji i kartografii w 1977 roku. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 10 s. 333
Przedstawiono przebieg uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień prezesa
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii za wybitne osiągnięcia naukowe
i techniczne w dziedzinie geodezji i kartografii w 1977 roku. Podano wykaz
przyznanych nagród i wyróżnień wraz z krótką charakterystyką poszczególnych
osiągnięć, a także nazwiska autorów nagrodzonych opracowań.

MIKŁASZEWICZ L.: Badanie wpływu zmian gęstości powietrza
w miastach na wyniki pomiarów dalmierzami elektrooptycznymi. Prz.
Geod. R. 50: 1978 nr 10 s. 336
Przedstawiono wyniki badań wpływu zmian gęstości powietrza w miastach
na wyniki pomiarów dalmierzami elektrooptycznymi. Stwierdzono, że w godzi
nach zanieczyszczenia atmosfery spalinami pozorne zmiany długości otrzyma
nych w wyniku pomiaru mają charakter systematyczny.

PRZYBYLSKI A.: Wpływ przeszkód w pobliżu osi celowej na wyniki
pomiarów lunetowych — na przykładzie niwelacji. Prz. Geod. R. 50:
1978 nr 10 s. 337
Podano wyniki badań wpływu niektórych przeszkód znajdujących się w po
bliżu osi celowej lunety na wyniki niwelacji. Badania prowadzono przy róż
nych stanach pogody, różnych przeszkodach oraz różnej odległości przeszkód
od osi celowej lunety.

KASPRZYCKI K.: Uwagi o przestrzennym dwupunktowym wcięciu
wstecz. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 10 s. 341
Omówiono zagadnienie wcięcia
mych i pionowych do dwu
płaszczyźnie i na kuli, wzory
oraz ocenę dokładności takiego

wstecz na podstawie obserwacji kątów pozio
punktów. Podano rozwiązanie zagadnienia na
na wpływ' refrakcji i wpływ krzywizny Ziemi
wcięcia.

STRZAŁKOWSKI J.: Uwagi o działalności Zespołu Uzgadniania Do
kumentacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego w Łodzi. Prz.
Geod. R. 50: 1978 nr 10 s. 345
Omówiono przepisy dotyczące zasad uzgadniania dokumentacji technicznej oraz
obowiązku prowadzenia ewidencji nadziemnych i podziemnych urządzeń inży
nieryjnych na terenie województwa miejskiego łódzkiego. Przedstawiono orga
nizację Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, tryb postępowania oraz osiągnięte
korzyści.

MOŚCICKI B.: Nabycie własności posiadanych gruntów w trybie
administracyjnym. Część II — Nabycie własności posiadanych nieru
chomości przez upływ czasu. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 10 s. 346
Omówiono wypadki regulacji prawnej i nabycia własności posiadanych grun
tów w trybie administracyjnym, dzięki upływowi czasu, określonego w ustawie
na 5 względnie 10 lat. Rozpatrxono niektóre zagadnienia związane ze scalenia
mi takich gruntów.

SIWEK J.: Scalanie gruntów na obszarach erodowanych. Prz. Geod.
R. 50: 1978 nr 10 s. 349
Rozpatrzono scalanie gruntów na obszarach, na których występuje erozja.
Przedstawiono zagadnienia szczegółowej Inwentaryzacji gruntów podlegających
erozji oraz szacunku porównawczego takich gruntów. Omówiono również
założenia dotyczące projektów scalania na obszarach podlegających erozji.

BUCHOLC I.: Refleksje z sali sądowej. O niemocy dowodowej operatu
ewidencji gruntów w postępowaniu cywilnoprawnym. Prz. Geod. R. 50:
1978 nr 10 s. 350
Autor przedstawia bardzo złożone zagadnienie prawne związane z dwukrotnym
przeprowadzeniem postępowania spadkowego 1 ze sprzedażą nieruchomości na
podstawie odmiennych orzeczeń dotyczących przyznania praw do spadku oraz
błędnych danych w operacie ewidencji gruntów.

OLECHOWSKI H.: Równoważenie wartości konturów szacunkowych.
Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 10 s. 351
Przedstawiono zagadnienie projektowania przy scaleniu działek o zadanej
wartości. Podano korzystniejszy sposób rozwiązania tego zagadnienia, odmienny
od Zalecanego przez dawną instrukcję. Podano odpowiedni przykład liczbowy.

Odlanicki-Poczobutt μ., odlanicka-poczobutt a.: w 250
rocznicę urodzin Marcina Odlanickiego-Poczobutta (1728—1810). Prz.
Geod. R. 50: 1978 nr 10 s. 354
Podany jest życiorys Marcina Odlanickiego-Poczobutta (1728—1810), matematyka
i astronoma, długoletniego profesora i rektora Akademii Wileńskiej. W arty
kule omówiono szczegółowo okres studiów oraz działalność naukową, dydak
tyczną i organizacyjną profesora.

ΠIIIEBO3BHJiK H.: Pea.ιιi3jιpoBanMe ochobhbix ɜajja`ɪ Bwτeκaκ>πjπx
c πporpaMMM pa3B∏τκii reojje3H∏ m κapτorpaφ∏H. Prz. Geod. T.50:1978
JVe 10 cτp. 325.
ΠoaaHθ IiTOrn peanιi3aιjnπ πocτyaaτθB CoaepxraQmiixCH b nporpaMue pa3Biιτnπ
reoae31m h κapτorpaφnn, ∏p∏hhtom b 1973 r. 3β>ηομμίκκμμ oτaeaθM IJeHTpaabiioro κoMiιτeτa Πo.TBCKθiι OSteainieHHort Pagoneií ∏apτnn. OScyxcaeHo 4-aeτHMii πepιιoa peaan3aιjnM ∏jιaHa.

3ΓJ4HBCKli A.: Harpaaw πpejjce∕jaτejiH Γjιaβnoro ynpaB.ieHHji reo«e3MH h κapτorpaφκn 3a BBiaawipwecH HayiHbie h τexHHHecκκe aocτwaκeHM b o6aacτM reo∕je3∏H h κapτorpaφκπ b 1977 r. Prz. Geod. r.50:1978
Λ⅛ 10 cτp. 333.
ΠpeacτaB∏eHθ xoa τopx<ecτBa BpyieHiiH Harpaa >1 oτaιmπft πpeaceaaτeaa TaaBHoro VnpaBaeHHH reoaɛɜiɪɪi M κapτorpaφnn 3a BbiaaiomHecH HayeHbie M τexιmHecKiie aocτnκeHHH b oSnacτM reoae3im h κapτoτpaφιiH b 1977 r. ∏oasno nepeπeHb np∏3HaHbix Harpaa h otπhhiim cθBMeeτHo c κopoτκoft xapaκτepπcτnκo⅛
OTaeabHbix aocτιιxreHMii, a τaκxre φaMiιann aBτopoβ HarpaxcaeHHbix pa3paS0τ0κ.

MiikjiaiiiEBJIH JL:

KccaeaoBaHHe bhhħhhh H3MβHeHMH rycτoτw
B033yxa b ropoaax Ha pe3yj∏>τaτw M3MepeπιiM 9jιeκτpooπτπ∙ιecκ∏MM
aa∏BH0MepaMH. Prz. Geod. T.50:1978- JVs 10 cτp. 336.

ΠpeacfaBHeH0 nτorιι MccaeaoBaHnft βημηηιιη ∏3MepeHMH rycτoτbi B03ayxa b ropoaax Ha pe3y∏bτaτbi ∏3MepeHnft 3∏eκτpooπτιiHecκnMn aaabHOMepa&iii. KoιιcτaτιιpOBaHO, HTO BO BpeMH 3arpH3HβHHH aTMOCφepbI ∏pθayKTaMM TOpeHHH BHaHMfaie
M3MeHeHHH a.™ πoayπeHHbix b pe3y∏bτaτe MSMepeHHii ∏Meκ>τ cncτeMaτιmecκnft
xapaκτep.

ihiijibbijibckjî a.: Bnimmie ∏pe∏HτcτBHH b 6jih3h bh3mphoh och Ha
pe3yjn>τaτw jhohcthmx M3MepeHHH Ha πpnMepe HHBejnipOBaHiiH. Prz.
Geod. T.50:1978 JMs 10 cτp. 337.
Π0aaH0 IiTOrn IiccneaoBaHiiii bhmhhπh Heκoτopbix npe∏HτcτB∏ft HaxoaHmnxcH
B Sa∏3∏ BH3∏PHO⅛ OClI -TIOlieTbI Ha pe3yJIbTaTHI HMBeanpOBaHMH. HCCHeaOBaHMH
noaaHO b pa3Hbix aτMθcφepιiHecκMx ycaoBHHx, pa3Hbix πpe∏HτcτBiiHx, a τaκxre
Ha pa3HblX PaCCTOHHMHX ∏pe∏HTCTBMil OT BM3∏pH0it OCM JHOHeTbI.

KACΠIHJiIJKli K.: 3aMeπaHHfl 0 πpocτpaHcτBenHθiι jjβoxπyHκτoBθH o5paτHθii 3aceHκe. Prz. Geod. T.50:1978 JVe 10 cτp. 341.
OScyJKaeHO BOnpoc 06paτH0ii 3aceHK∏ Ha ocHOBe HaSaioaeHnH ropιt3θHτajibHbix
n BepTMKaHbHfaix yrπθB aɑ a≡yx πyHκτθB. ∏oaaκo pemeHne BOnpoca Ha naocKOCTM μ Ha mape, φopMy∏bi Ha BanHHne peφpaκnnπ π BaMHHiie κpMBi131ibi 3eMan, a τaκxre opeHκy tohhoctm τaκoft 3aceHκn.

CTllIAJIKOBCKli H.: 3aMeπaHHH 0 jjenτe.ibH0CTH KojuιeκτιiBa corjiaCOBaRMiI UOKyMeHTaiJMii ropojjcκoro reojje31wecκoro HpejjnpHHTHfl
b r. JIo∏3M. Prz. Geod. T.50:1978 JVs 10 cτp. 345.
OScyjKaeHo npea∏ncaH∏H κacaκ>mnecH npmm∏∏0B cor.τacθBaιniH τexH∏Hecκoft
aoκyMeHτaιjMM, a τaκsκe o6h33hhoctm Beaemm yπeτa Haa3eMHbix n noaseMiibix
IIHxreHepHbix eoopyxceH∏M Ha πoπpnme ropoacκoro aoa3κoro BθβBθacτBa. ∏peacτaBaeH0 OpraHinamiio KoaaeκτιiBa COraaeOBaHMH aoκyMeHτa∏mι, τoκ BeaeHna,
a τaκxre nonyieiiiibie no∏b3bi.

MOCBIJ14IIKJÍ B.: ΠpπoδpeτeH∏e co6ctbchhoctπ 3eMjra b ajjMHH∏cτpaIjmohhom πopfljjκe. Hacτb II — ΠpMθ5peτeHMe co6cτBeHHocτM MMeioiijero

HenBHiKMMOBO MMyiijeCTBa no MCTeHeHMio BpeMeHM. Prz. Geod. T.50:1978
JVs 10 cτp. 346.
O5cyjK^eHO CJiynaM 3aκ0HH0r0 peryjιnpoBaHiiH μ πpπo6peτeHnπ co6ctbchhocth
3βMJIM B a/ÍMMHIÍCTpaiiMOHHOM Πθp∏flKe, ΠOCJIβ MCTeHβHMH BpeMeHM, πρβΛΒΜ/ΧβΗΟΓΟ
3aκθHθM Ha 5 MJiM 10 jιeτ. PaccMOTpeHO Heκoτopι>ιe Bonpocbi cB∏3aHHbie c coeAMHeHMeM TaKOBbIX 3eMJIM.

CJIBEK H.: CoejjMHeHMe 3ewiM
Γ.50:1978 JVs 10 cτp∙ 349.

b

apojjoBain>ix paüoiiax. Prz. Geod.

OScyxraeHo coeaιmeH∏H rpyHTOB b paftθHax Ha κoτopbix Bbicτynaeτ □po3MH.
ΠpeacτaBHeHθ Bonpocbi πoapo6ιιoiι ιiHBenτapι-i3a∏∏M 3eMHit πoaaexrameft 3po3iιn
μ CpaBHHTeabHyio oneπκy □tmx 3eMeab. PaccMOTpeHO τaκxre ochobłi KaeaiomnecH
πpoeκτoB CoeaimeHMH b paftOHax πoajιexramιtx 3po3iιn.

ByXOJIBIi JI.: PeφΛeκcHiι c cyjje5ιιoro 3aj1a. 05 6eccκJiHe jj0κa3aτej∏∙cτβa 3a∏MCHθM KHH2KKM ylιeτa 3eMJin b cyjjoπpθM3BθjjcτBMe. Prz. Geod.
T.50:1978 JVs 10 cτp. 350.
Abtop πpeacτaBaπeτ o`ɪeɪib caoxtHbie κ>pnaιmecκιιe Bonpocbi CBH3aHHbie c a≡oxκpaτHbiM πpθBeaeHMeιn HacaeacTBeHHOro noseaeHMH 11 c πpoaaxreii HeaBnxrnMoro
MMymecTBa Ha ocHOBe pa3a1niHbix nocτaιιoB.τeιιιιii, KacaiomnxcH πpn3HaHbix
πpaB HacaeacTBMH, a τaκxre omπ6omibix aamibrx b 3a∏MCHθ⅛ KHnxrκe yπeτa
3βMan.

OJIEXOBCK14 Γ.: PaβH0BecHwe Ctommoctm OijeHeHbix κθHτypoB. Prz.
Geod. Γ.50.Ί978 JVs 10 cτp. 351.
ΠpeacτaBaeH0 Bθ∏poc πpoeκτMpθBaHMH πpn COeaimeHMM yπacτκθB 3βMan 0 3aa≡Hθft eτθMMθcτn. ∏oaaκo Soaee πoae3Hbiιi cnoco6 pemeιι>iH oτoro B0πp0ca, mho⅛
peκoMeHaθBaHoro npexmeft ιmcτpyκιjMeM. ∏oa≡no cooτBeτcτByιomnft nncaoBOft
np∏Mep.
,

ot

OΛJIHHJiIJKJ4-ΠOHOByTT Μ., OflJIHHJlIJKA-ΠOτIOEyTT A.: B 250 roJJOBiiJMHy JjHfl POHTijeiiM MapijHHa OjjJiHHHijκoro-ΠθHθ6yττa (1728—1810).
Prz. Geod. T.50:1978 JVs 10 cτp. 354.
ΠoaaHθ aBτoβπorpaφmo Mapimma Oa∏HHimκoro-ΠθHθSyττa (1728—1810), MaτeMaτnκa m acτpoHθMa, aoπroaeτHero πpoφeccopa M peκτopa BiineHbCKOft Aκa∏eMim.
B cτaτ∏M 06cyxraeH0β∏0ap06H0 πepπoa yneSbi n HayiHyio anaaκτMHecκyκj,
a τaκxte opraHH3aιjMθMyo aeHτe.τfaHθcτb πpoφeccopa.
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Dr inż, CZESŁAW PRZEWOŹNIK______________________
Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska

Realizacja podstawowych zadań wynikających z Programu rozwoju geodezji i kartografii
Redakcja Przeglądu Geodezyjnego
zwróciła się do prezesa Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii z
prośbą o przedstawienie środowi
sku geodezyjnemu rezultatów reali
zacji postulatów zawartych w przy
jętym w 1973 r. przez Wydział Eko
nomiczny KC PZPR Programie
rozwoju geodezji i kartografii. Pu
blikując informację w tej sprawie
— obejmującą 4-letni okres reali
zacji Programu — mamy nadzieję,
że wzbudzi ona powszechne zainte
resowanie.

Doniosły proces przemian społeczno-gospodarczych kra
ju dokonanych w wyniku realizacji programu uchwalonego
przez VI Zjazd Partii objął również działalność służby
geodezyjnej i kartograficznej.
Analiza stanu geodezji i kartografii przeprowadzona w
1973 r. przez zespół specjalistów powołany przez Wydział
Ekonomiczny w porozumieniu z Wydziałem Rolnym KC
PZPR wykazała, że nie jest możliwe, aby służba geode
zyjna i kartograficzna w istniejącej wówczas rozdrobnio
nej strukturze organizacyjnej mogła wykonywać coraz to
większe zadania związane z intensywnym rozwojem kraju.
Nadmierne rozproszenie technicznych środków produkcji
i kadr fachowych oraz stosowane metody zarządzania, pla
nowania i koordynacji uniemożliwiły wprowadzenie nowo
czesnej techniki i technologii, a niejednolitość w działaniu
organów administracji geodezyjnej, wynikająca z istnienia
wielu źródeł dyspozycyjnych, powodowała w praktyce
dublowanie podobnych, a niejednokrotnie tych samych
zadań geodezyjnych.
W opracowanym przez zespół Programie rozwoju geo
dezji i kartografii zostały zawarte ogólne założenia nowej
organizacji i funkcjonowania służby geodezyjnej i karto
graficznej, idące w kierunku dokonania szybkiej koncen
tracji produkcji geodezyjnej i kartograficznej, oddzielenia
funkcji zarządzania produkcją od funkcji administracyj
nych, zorganizowania terenowej jednolitej służby geode

zyjnej i kartograficznej w pionie Głównego Urzędu Geo
dezji i Kartografii jako centralnego organu administracji
państwowej w sprawach geodezji i kartografii oraz utrzy
mania w resortach gospodarczych geodezyjno-kartograficz
nych stanowisk pracy lub komórek organizacyjnych o roz
miarach niezbędnych do realizacji specjalistycznych zadań
resortowych.
W założeniach tego programu przewidziano także stwo
rzenie odpowiednich warunków zapewniających uspraw
nienie systemu zarządzania, unowocześnienie i rozwój pro
dukcji geodezyjno-kartograficznej oraz zaplecza naukowo-badawczego, jak również wprowadzenie nowego systemu
płac, poprawy warunków lokalowych, wyposażenia w
sprzęt i warunków socjalno-bytowych.
Powyższy program został powierzony do realizacji po
wołanemu w październiku 1973 r. nowemu kierownictwu
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Stał się on pod
stawą głębokich przeobrażeń polskiej geodezji i karto
grafii, które zostały dokonane w czasie ostatnich czterech
lat.
W końcu 1973 r. GUGiK opracował Program zadań w
zakresie rozwoju geodezji i kartografii do końca 1975 roku,
a w 1974 r. — Kierunki rozwoju geodezji i kartografii w
w latach 1974—1980, które pozytywnie oceniła Sejmowa
Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
Rozpoczęta w końcu 1973 r. kompleksowa rekonstrukcja
geodezji i kartografii polegała przede wszystkim na pod
jęciu całego szeregu zintegrowanych działań organizacyj
nych, prawnych, ekonomicznych, technicznych i socjalnych,
mających na celu wyzwolenie rezerw i stymulowanie od
powiednich kierunków produkcji.
W toku realizacji zadań wynikających z powyższego
Programu i Kierunków podjęto wiele nowych inicjatyw
zmierzających do dalszego rozwoju geodezji i kartografii.
Sprzyjało temu umiejscowienie GUGiK w resorcie admi
nistracji, gospodarki narodowej i ochrony środowiska.
1. Koncentracja potencjału produkcyjnego i nowa organi
zacja wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego

Uznając za podstawowe zadanie integrację rozproszone
go potencjału produkcyjnego i kadrowego — jako najłat
wiej dostępną i nie wymagającą użycia środków finanso
wych, a pozwalającą na szybki wzrost wydajności pracy
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wraz z zasobami geodezyjno-kartograficznymi ponad
i zwiększenie możliwości produkcyjnycn — połączono w
700 miast, które uprzednio były objęte zakresem działania
dniu 1 stycznia 1974 r. przedsiębiorstwa geodezyjne pod
służby geodezyjno-urządzeniowo-rolnej. W ten sposób od
ległe radom narodowym z przedsiębiorstwami geodezyjno-kartograficznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartogra
ciążono resort rolnictwa od poważnych w tym zakresie
obowiązków; nie otrzymano jednak na ten ceł jakichkol
fii, tworząc tym samym 17 silnych przedsiębiorstw okrę
wiek środków od resortu przekazującego. Przejęcie części
gowych, kierowanych centralnie, ze znacznie zwiększony
składnic oraz dużej ilości materiałów geodezyjno-kartogra
mi uprawnieniami.
ficznych z ponad 300 byłych powiatowych składnic resortu
W wyniku takiego scalenia liczba przedsiębiorstw geo
dezyjnych w resorcie gospodarki terenowej i ochrony śro
rolnictwa odbyło się także bez przekazania etatów.
dowiska zmalała z 33 do 24, co miało wpływ na znaczne
Wprowadzone w 1974 r. w pięciu przedsiębiorstwach ty
zmniejszenie kadry kierowniczej i administracyjnej na
tułem eksperymentu nowe zasady organizacji produkcji
rzecz kadry zatrudnionej w bezpośredniej produkcji oraz
i zarządzania dały pozytywne wyniki. W przedsiębior
na dodatnie kształtowanie się kosztów produkcji.
stwach tych nastąpił znaczny wzrost wydajności pracy,
Zasadniczym jednak walorem dokonanej integracji była
poprawa rentowności produkcji, większe zaangażowanie
możliwość wprowadzania w dużych przedsiębiorstwach no
pracowników, wzrost dyscypliny pracy. W 1975 r. nowe
woczesnych metod organizacji pracy, szerszego stosowania
zasady wprowadzono do wszystkich jednostek zgrupowa
postępu technicznego, racjonalnej gospodarki kadrami
nych w Zjednoczeniu „Geokart”.
i drogim (w większości importowanym) precyzyjnym
Podstawowe znaczenie w nowym systemie organizacji
sprzętem.
produkcji miał brygadowy system pracy oraz rozliczanie
Zintegrowane przedsiębiorstwa zrzeszone w utworzonym
robót w systemie akordu zryczałtowanego. Ponadto wpro
w styczniu 1974 r. Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Geode
wadzono uproszczone struktury organizacyjne, ograniczono
zyjno-Kartograficznych „Geokart”, przekazując mu funk
sprawozdawczość, uproszczono kalkulację i rozliczenie kosz
cje operatywnego kierowania produkcją. Jednocześnie
tów. Nowe cenniki zawierające ceny scalone znacznie
przemodelowano GUGiK, dostosowując jego organizację do
usprawniły kosztorysowanie i rozliczanie robót, uprzednio
pełnienia roli centralnego organu programującego i ko
dokonywane na podstawie szczegółowych cen jednostko
ordynującego działalność geodezyjną i kartograficzną w
wych i norm pracy.
skali ogólnokrajowej.
W wyniku tych działań powstała wielka organizacja
W dużych i racjonalnie zorganizowanych przedsiębior
stwach można było szerzej wdrażać postęp techniczny,
wykonawcza, o dużym potencjale produkcyjnym, dająca
możliwości intensywnego i racjonalnego rozwoju zrzeszo
który zdynamizował produkcję i wyzwolił poważne re
zerwy. Koncentracja potencjału produkcyjnego, aczkolwiek
nym jednostkom, a także elastycznego kierowania mocy
produkcyjnych na priorytetowe odcinki. Umocnienie orga
niepełna w stosunku do założeń Programu rozwoju geo
nizacyjne nowego układu pozwoliło w szybkim czasie —
dezji i kartografii, nowoczesna organizacja wykonawstwa
bo już w Iipcu 1974 r. — włączyć do okręgowych przed
geodezyjnego, jednolite i racjonalne sterowanie tym poten
siębiorstw geodezyjno-kartograficznych 84 miejskie pra
cjałem, a w szczególności w zakresie oddziaływania orga
nizacyjnego, technicznego, ekonomicznego i inwestycyjnego,
cownie geodezyjne, w których zatrudniano około 1,5 tys.
pozwoliły na pełne zaspokojenie pilnych, stale wzrastają
pracowników.
cych potrzeb gospodarki narodowej i ludności na prace
W celu stworzenia warunków do tego, aby przedsiębior
i usługi geodezyjne, a także na szerokie wyjście z bardzo
stwa przejęły na siebie nową rolę pełnej odpowiedzialno
ści za całość spraw geodezji i kartografii w zasięgu swojej
opłacalnym eksportem na rynki.
działalności oraz w celu stworzenia warunków do prze
Przeprowadzona w latach 1973—1977 kompleksowa re
jęcia od administracji składnic materiałów geodezyjnych
organizacja służby geodezyjno-kartograficznej w zasadzie
przejęcia bieżącej obsługi około 700 miast w kraju oraz
tylko w resorcie administracji, gospodarki terenowej
ogólnego praktycznego przystosowania służby centralnej do
i ochrony środowiska dała nadspodziewane rezultaty.
potrzeb terenu, utworzono w latach 1974—1975 ponad
W wyniku dokonanych zmian organizacyjnych wartość
300 filii przedsiębiorstw okręgowych — zakładów i pra
produkcji w przedsiębiorstwach układu centralnego w pio
cowni terenowych. Powołanie Zjednoczenia oraz zakładów
nie GUGiK wzrosła z 0,8 mid zł w 1973 r. do 3,4 mid zł
terenowych okazało się rozwiązaniem trafnym pod każ
w 1977 r., a liczba osób zatrudnionych w tym okresie —
dym względem. Organizacja ta zdaje egzamin praktyczny
z 7,7 tys. do 14,7 tys. (wartość produkcji wzrosła cztero
i stanowi osnowę stałego umocnienia geodezji w kraju.
krotnie, przy dwukrotnym zwiększeniu zatrudnienia).
Przejęcie przez OPGK składnic materiałów geodezyj
Zwiększyła się średnia wartość produkcji w przedsiębior
nych i kartograficznych administracji terenowej i skom
stwie z 46 min zł w 1973 r. do 188 min zł w 1977 r. W
pletowanie materiałów w jednym miejscu, w jednostce,
okresie tym uzyskano obniżenie kosztów o 1,1 mid zł.
która je wytwarza, znacznie usprawniło ich wykorzysta
Słuszne, sprawdzone i potwierdzone wynikami i prak
nie, a ponadto wyeliminowało zdarzające się często zbęd
tycznym działaniem założenia Programu nie zostały w
ne pomiary, dzięki wykorzystaniu istniejących w składni
pełni zrealizowane. Dotyczy to w szczególności koncentra
cach materiałów.
cji potencjału produkcyjnego. Nadal w innych resortach —
Włączenie składnic do przedsiębiorstw umożliwiło także
poza układem centralnym — ponad 11,0 tys. geodetów
zmianę działania tych jednostek. W tym celu został opra
zajmuje się często pracami nie związanymi ściśle z geo
cowany nowoczesny model ośrodków dokumentacji geo
dezją i kartografią, a wydajność pracy jest znacznie niższa
dezyjno-kartograficznej, zapewniający pełne i wszechstron
ze względu na przestarzałe układy organizacyjne. Prze
ne wykorzystanie składowanych materiałów oraz sprawne
jęcie części tej kadry (około 6000) do układu centralnego
i szybkie udostępnianie informacji zainteresowanym insty
wpłynęłoby na dalsze wyzwolenie rezerw produkcyjnych
tucjom i ludności. Statycznie działające składnice prze
i szybki przyrost mocy produkcyjnej, wynoszący około
kształcone zostały w aktywnie pracujące ośrodki doku
1 mid zł, podobnie jak to miało miejsce po przejęciu jed
mentacji geodezyjnej i kartograficznej, które w przyszło
nostek geodezyjnych z rad narodowych. Uzyskana dodat
ści zostaną powiązane z Krajowym Systemem Inforntakowa moc produkcyjna pozwoliłaby na sprawną i pełną
tycznym.
obsługę geodezyjną resortów, a ponadto w sposób naj
Wraz z przejęciem zasobu materiałów geodezyjno-kar
tańszy na wzrost mocy produkcyjnej, której braki zaczy
tograficznych przedsiębiorstwa przejęły bilansowanie po
na odczuwać gospodarka narodowa, bowiem pomimo czte
trzeb i mocy produkcyjnych oraz sporządzanie — przy
rokrotnego zwiększenia produkcji występuje nadal niedo
ścisłej współpracy z geodetami wojewódzkimi — woje
bór mocy produkcyjnej.
wódzkich programów robót.geodezyjno-kartograficznych.
W ramach doskonalenia organizacji i profilowania pro
2. Organizacja służby geodezyjno-kartograficznej w tere
dukcji połączono w dniu 1 stycznia 1975 r. trzy przedsię
nowych organach administracji państwowej
biorstwa GUGiK, pracujące na terenie m. st. Warszawy,
w jedno specjalistyczne przedsiębiorstwo o zasięgu ogól
Realizowany obecnie model organizacji terenowej geonokrajowym — Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne. Do zadań tego Przedsiębiorstwa należy r dezyjno-kartograficznej służby koordynacyjno-nadzorczej
ma również swoje źródło w Programie rozwoju geodezji
zakładanie podstawowych osnów geodezyjnych, wykony
i kartografii. Jedną z podstawowych tez Programu była
wanie zdjęć lotniczych do wszelkich celów gospodarczych,
konieczność oddzielenia produkcji geodezyjnej od admini
a przede wszystkim sporządzanie różnorakich map, koordy
stracji i dokonanie koncentracji administracji geodezyjnej.
nacyjna rola dotycząca opracowywania mapy zasadniczej
oraz rola wiodąca w zakresie wdrażania nowych technik
Jak wiadomo, w ówczesnym modelu organizacyjnym
i technologii.
działały:
— na stopniu powiatowym — miejskie pracownie geo
W pierwszej połowie 1975 r. okręgowe przedsiębiorstwa
dezyjne i powiatowe biura geodezji i urządzeń rolnych,
geodezyjno-kartograficzne przejęły obsługę geodezyjną
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łączące w swym działaniu czynności administracyjne
z drobnym wykonawstwem geodezyjnym;
— na stopniu wojewódzkim — wojewódzkie biura geo
dezji i kartografii, które przejęły faktyczny zakres obo
wiązków zlikwidowanych w 1973 r. delegatur GUGiK
i wojewódzkich służb geodezyjnych resortu gospodarki
komunalnej oraz wojewódzkie biura geodezyjne i urządzeń
rolnych, pełniące funkcje administracyjne i wykonawcze.
Model ten charakteryzował się brakiem wyraźnie prze
biegających granic kompetencji terytorialnych i meryto
rycznych poszczególnych jednostek i komplikował zagad
nienia koordynacji działalności geodezyjno-kartograficznej.
Okazją do kompleksowego uregulowania organizacji
służby geodezyjnej stała się przeprowadzona w dniu
1 czerwca 1975 r. reforma podziału administracyjnego kra
ju. Ustawa o dwustopniowym podziale administracyjnym
Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych,
ustalająca, że terenowymi organami administracji pań
stwowej są wojewodowie i prezydenci oraz naczelnicy
miast i gmin, stworzyła możliwość innego, międzyresorto
wego spojrzenia na służby bezpośrednio podległe tym
organom. Na tym tle generalna koncepcja organizacji geo
dezyjnej służby koordynacyjno-nadzorczej przedstawiała
się następująco:
— wojewodowie realizują zadania z zakresu geodezji
i kartografii przy pomocy głównych geodetów województw;
— prezydenci i naczelnicy miast — przy pomocy geo
detów miejskich;
— naczelnicy gmin — przy pomocy geodetów gminnych;
— dla jednostek typu miasta i gminy mogą być two
rzone zintegrowane stanowiska geodety miasta i gminy.
W czerwcu 1975 r. służba koordynacyjno-nadzorcza dys
ponowała 700 etatami, z których 176 przeznaczono dla
jednostek stopnia wojewódzkiego, a 524 dla jednostek stop
nia podstawowego w miastach. Liczba tych etatów —
wystarczająca do obsługi 83 miast wydzielonych w kraju
przed reformą administracyjną — okazała się niewspół
miernie mała z chwilą objęcia działaniem jednostek pionu
GUGiK wszystkich 803 miast. Program organizacji służby
przewiduje docelowo stan zatrudnienia w liczbie 1300 eta
tów, z czego 300 na stopniu wojewódzkim, a 1000 na
stopniu podstawowym w miastach.
Tempo organizacji gminnej służby geodezyjnej zostało
ocenione krytycznie w trakcie przeprowadzonego w poło
wie 1976 r. powszechnego przeglądu gmin. Przegląd ujaw
nił liczne niedociągnięcia, zwłaszcza w racjonalnym zago
spodarowywaniu gruntów wykorzystywanych rolniczo,
np. przewlekłe załatwianie formalności związanych ze
zmianą (z różnych względów) użytkowników gruntów, w
związku z tym wyłączanie na dłuższy czas z produkcji
rolniczej dużych obszarów ziemi, a także wiele innych
nieprawidłowości związanych między innymi z brakiem
w urzędach gmin stanowisk pracy ds. geodezji.
W celu zdopingowania organów wojewódzkich do szyb
szego działania minister Administracji, Gospodarki Tere- ·
nowej i Ochrony Środowiska i minister Rolnictwa wysto
sowali w dniu 10 września 1976 r. pismo do wojewodów,
w którym zwrócili uwagę na niedociągnięcia wynikające
z braku w gminach geodetów i zalecili jak najszybsze
podejmowanie kroków zmierzających do poprawy sytuacji.
Zalecono utworzenie stanowisk gminnych w pierwszej
kolejności tam, gdzie to jest konieczne, a zakończenie całej
akcji w ciągu dwu lat, tj. do końca 1978 roku.
Równocześnie do akcji przyspieszenia poprawy obsługi
geodezyjnej gmin włączyli się wspólnie z wojewódzkimi
biurami geodezji i terenów rolnych główni geodeci wo
jewództw. Biorą oni udział w opracowywaniu wojewódz
kich programów i harmonogramów organizacji służby,
przygotowują projekty zarządzeń wojewodów, dokonują
zabiegów w sprawie tworzenia bazy (lokali, mieszkań,
środków trwałych) gotowej na przyjęcie geodetów itp. W
dwóch województwach — elbląskim i siedleckim — geo
deci wojewódzcy udzielili gminnej służbie geodezyjnej
bezpośredniej pomocy, przekazując naczelnikom gmin
etaty z puli będącej w ich dyspozycji. W wielu wojewódz
twach służba geodezyjna pionu GUGiK bierze aktywny
udział w organizacji szkół pomaturalnych, techników, stu
diów wieczorowych itp., mających w ciągu 1÷2 lat spo
wodować widoczną poprawę stanu fachowej kadry geode
zyjnej, co umożliwi przeniesienie geodetów do gmin bez
uszczuplenia mocy przerobowej jednostek wykonawczych.
Kolejna inicjatywa Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii i Ministerstwa Rolnictwa dotyczy wyposażania geo
detów w urzędach miast i gmin w niezbędny sprzęt
pomiarowy i obliczeniowy. We wspólnym piśmie obu re
sortów z dnia 18 Iipca 1977 r. zalecono wojewódzkim jed
nostkom pionu GUGiK i rolnictwa opracowanie zapotrze

bowania na taki sprzęt, w nawiązaniu do programów
organizacji stanowisk geodetów gminnych. Sprzęt ma być
przekazywany nieodpłatnie urzędom administracji pań
stwowej przez przedsiębiorstwa wykonawstwa geodezyjne
go — zgodnie z decyzją ministra Finansów, podjętą w
wyniku zabiegów GUGiK.
Dotychczasowe działania wszystkich zainteresowanych
służb doprowadziły do osiągnięcia w styczniu 1978 r. stanu
zatrudnienia geodetów gminnych wynoszącego 613 osób,
z tym że organizacja tych stanowisk została zakończona
tylko w 7 województwach. Ponadto 158 gmin obsługują
oddelegowani pracownicy wojewódzkich biur geodezji
i terenów rolnych. Łącznie ponad 30% urzędów gmin
i wspólnych urzędów miast i gmin dysponuje już geode
tami.
Należy stwierdzić, że słuszność koncepcji organizacji
geodezyjno-kartograficznej służby koórdynacyjno-nadzorczej przyjętych przed trzema laty znalazła potwierdzenie
w ich realizacji. W tym okresie nastąpiła znaczna popra
wa obsługi geodezyjnej podstawowych jednostek podziału
administracyjnego kraju, a oddzielenie administracji geo
dezyjnej od wykonawstwa pozwoliło równocześnie na
usprawnienie organizacji jednostek produkcyjnych i wy
zwolenie znacznych rezerw mocy produkcyjnej. Koncepcje
te będą więc z całą konsekwencją wdrażane nadal, aż do
objęcia jednolitym systemem organizacyjnym całego kra
ju. Trzeba będzie również coraz więcej uwagi poświęcić
jakości pracy geodetów w terenowych organach admini
stracji państwowej. Silne wykonawstwo geodezyjne wraz
ze sprawnie działającą służbą koordynacyjno-nadzorczą
zapewniają szybkie wykonanie rosnących zadań stawia
nych geodezji przez gospodarkę narodową.
3. Zaplecze naukowo-badawcze, rozwój technik i techno
logii

Przeprowadzone głębokie reformy w organizacji wyko
nawstwa geodezyjno-kartograficznego spowodowały ko
nieczność dokonania zmian modelowych i strukturalnych
w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego. Dokonane
zmiany dotyczyły głównie koordynacji prac badawczych
wykonywanych przez wszystkie jednostki na rzecz geo
dezji i kartografii w skali kraju oraz ścisłego powiązania
resortowego zaplecza naukowo-badawczego z potrzebami
przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych.
Zgodnie z opracowanym Programem rozwoju zaplecza
naukowo-badawczego geodezji i kartografii na lata 1974—
1980 istniejącemu dotąd w pionie GUGiK Instytutowi Geo
dezji i Kartografii powierzono rolę wiodącą w kraju w
zakresie koordynacji prac naukowo-badawczych i rozwo
jowych geodezji i kartografii. Podstawową zasadą pro
gramu jest ścisłe wiązanie i efektywniejsze zespalanie nau
ki z praktyką gospodarczą, tj. z działalnością jednostek
wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego oraz połączenie
wysiłków rozproszonego potencjału naukowego.
Podstawowym zadaniem IGiK jest przede wszystkim
wykonywanie prac dotyczących problematyki geodezyjnej,
kartograficznej i fotogrametrycznej związanej z potrzebami
gospodarczymi i obronnymi. Utworzone z dniem 1II1974 r.
Centrum Informatyczne Geodezji i Kartografii, podporząd
kowane Zjednoczeniu „Geokart”, pełni funkcję wiodącą
i koordynuje prace dotyczące zastosowania informatyki
w geodezji i kartografii, a także prace badawcze i usłu
gowe związane z wykorzystaniem elektronicznej techniki
obliczeniowej w produkcji. Zmienione zostały zasady
finansowania działalności tych jednostek. Wprowadzone
zostały nowe fundusze: fundusz postępu techniczno-ekono
micznego oraz fundusz nagród wdrożeniowych.
W wyniku rozwoju działalności naukowo-badawczej,
wdrożeniowej i usługowej tych jednostek roczne nakłady
na ich działalność wzrosły w 1977 r. około 2,5-krotnie w
porównaniu z 1973 r., przy minimalnym wzroście zatrud
nienia (ok. 10%).
W wyniku podjętej przez GUGiK nowej inicjatywy do
tyczącej wykorzystania obrazów satelitarnych Ziemi
i zdjęć lotniczych w zarządzaniu gospodarką narodową
zaplecze naukowo-badawcze ma do spełnienia nowe, nie
realizowane dotąd zadanie, w związku z czym w Insty
tucie Geodezji *i Kartografii utworzono Ośrodek Przetwa
rzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych. Ośrodek ten
pełni funkcję krajowego centrum teledetekcji. Jego zada
niem jest pozyskiwanie oraz interpretacja obrazów sateli
tarnych i zdjęć lotniczych obszaru kraju, opracowywanie
map tematycznych i informacji specjalistycznych do po
trzeb gospodarki narodowej oraz prowadzenie badań nau
kowych w dziedzinie teledetekcji. Dla Ośrodka skompleto
wano i przeszkolono podstawową kadrę, dokonuje się
zakupu aparatury i sprzętu oraz trwają w nim prace orga-
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nizacyjne dotyczące procesów produkcyjnych i technolo
biotycznych uszkodzeń drzewostanów leśnych, stanu zady
gicznych. Ponadto rozwinięto szeroką współpracę z przy
mienia oraz niektórych własności mikroklimatu w rejo
szłymi użytkownikami opracowań. Przewiduje się, że
nach miejskich i przemysłowych itp. Ma to wielkie zna
Ośrodek rozwinie w pełni prace usługowe z zakresu tele
czenie w ochronie środowiska i pozwala na wyciągnięcie
wniosków natury gospodarczej.
detekcji w końcu bieżącego roku.
Uzupełnieniem działalności resortowych jednostek nau
W pomiarach osnów geodezyjnych wprowadzono nowo
kowo-badawczych jest zaplecze rozwojowe okręgowych
czesne technologie porpiaru długości z zastosowaniem wyprzedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych, zajmujące się
Sokowydajnych i Wysokodokladnych elektromagnetycznych
przede wszystkim wdrażaniem i upowszechnianiem nowych
dalmierzy geodezyjnych (radiowych i laserowych) oraz
technik i technologii. Zapleczem tym są zakłady rozwoju
automatycznych, samopoziomujących niwelatorów. Unowo
techniki, które zorganizowano w większości przedsię
cześniono stabilizację osnów geodezyjnych wprowadzając
biorstw; w roku bieżącym przewiduje się powołanie takich
uniwersalny znak geodezyjny z tworzyw sztucznych za
zakładów w pozostałych przedsiębiorstwach Zjednoczenia
miast znaków z betonu lub kamienia, co przynosi znaczne
korzyści ekonomiczne i przyspiesza prace.
„Geokart”.
Ścisła współpraca zakładów rozwoju techniki z zaple
W dziale geodezji inżynieryjnej upowszechniono sto
czem naukowo-badawczym zapewnia prawidłowy system
sowanie specjalnych znaków i urządzeń pomiarowo-kon
trolnych do pomiarów przemieszczeń i odkształceń, wpro
wdrożeń oraz racjonalne ukierunkowanie i realizację pla
nów postępu techniczno-ekonomicznego w przedsiębior
wadzono nowy, oryginalny sposób badania odkształceń
hutniczych pieców obrotowych w czasie ich ruchu, zasto
stwach.
Z szerokiego zakresu zagadnień badawczych określono
sowano nowoczesne metody geodezyjne przy budowie stat
ków morskich przyspieszając cykl ich budowy, wprowa
dla jednostek naukowo-badawczych pionu GUGiK tema
tykę badań dotyczącą w szczególności rozwoju metod
dzono do szerokiego stosowania specjalny Iokalizator urzą
fotogrametrycznych, unowocześnienia konstrukcji osnów
dzeń podziemnych umożliwiający pominięcie pracochłon
nych wykopów.
geodezyjnych i technologii sporządzania map, udoskonale
Zgodnie z ustalonym w 1974 r. programem rozwoju
nia tecbnologii prac geodezyjnych w procesie inwestycyj
informatyki nastąpiło przyspieszenie tempa zastosowań
nym, opracowania geodezyjnych i kartograficznych syste
elektronicznej techniki obliczeniowej do prac geodezyjnych
mów informatycznych oraz rozwoju zastosowania metod
i kartograficznych. Przedsiębiorstwa powszechnie korzy
teledetekcji.
Jednostki zaplecza naukowo-badawczego GUGiK aktyw
stają z komputerów i elektronicznych kalkulatorów, wszy
nie uczestniczą w badaniach naukowych objętych progra
stkie podstawowe obliczenia wykonywane są przy zasto
mami rządowymi oraz problemami węzłowymi i resortosowaniu ETO. Wdrożono już szereg systemów informa
wo-branżowymi. W 1977 r. na badania te przeznaczono
tycznych automatyzujących procesy opracowań geodezyj
ok. 20% potencjału IGiK.
no-kartograficznych. Wyzwoliło to ogromne rezerwy czasu
W celu stosowania nowoczesnych technik i technologii
bezpośrednich wykonawców, umożliwiając realizację pil
opracowano szereg programów dotyczących w szczególno
nych zadań geodezyjnych dla bieżących potrzeb gospodar
ści rozwoju fotogrametrii, informatyki i teledetekcji.
czych.
Przyjęto zasadę, że każda praca badawcza dotycząca
W trakcie upowszechnienia znajdują się nowe systemy
informatyczne dotyczące prowadzenia ewidencji gruntów,
opracowania nowych technik i technologii powinna koń
banku danych osnów geodezyjnych, banku informacji kar
czyć się wdrożeniem. W ostatnich latach nastąpił poważny
tograficznych, a także procesów zarządzania przedsiębior
przełom, znacznie wzrosła liczba umów dotyczących wdro
stwem geodezyjno-kartograficznym.
żenia wyników badań wykonanych przez IGiK i CIGiK.
W opracowaniu i wdrożeniu niektórych systemów infor
W 1975 r. zawarto tylko osiem -umów, zaś w latach 1976—
matycznych obok CIGiK uczestniczą wybrane zakłady^ roz
1977 — kilkadziesiąt. Ponadto zaznaczył się wyraźny
woju techniki przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych.
wzrost liczby i wartości sprzedanych technologii.
W szczególności przy opracowaniu i wdrożeniu podsystemu
W celu praktycznego sprawdzenia koncepcji nowych
ewidencji gruntów oraz bilansowania zapotrzebowań na
rozwiązań organizacyjnych i technicznych przed wprowa
roboty geodezyjno-kartograficzne z mocą produkcyjną jed
dzaniem ich jako zasad obowiązujących w całym kraju
nostek wykonawstwa geodezyjnego wielką rolę odegrał
utworzono siedlecki geodezyjny poligon doświadczalnoZRT w OPGK Lublin, a w zakresie podsystemu Produkcja
-wdrożeniowy. Na poligonie tym zbadano różne warianty
podstawowa — Propod — ZRT w OPGK w Warszawie.
technologii wykonania mapy zasadniczej oraz technologię
Dzięki zakupom nowoczesnej aparatury możliwe było
prowadzenia ewidencji gruntów w systemie informatycz
również wprowadzenie numerycznej technologii automa
nym.
tycznego opracowania map, a zwłaszcza mapy zasadniczej.
W wyniku prac badawczych podjętych przez zaplecze
Ma to duże znaczenie dla przyszłości. Technologia ta wy
naukowo-badawcze i rozwojowe pionu GUGiK opracowa
bitnie przyspiesza proces produkcyjny, lecz jej szerokie
no w ostatnich latach wiele technik i technologii będących
zastosowanie wiąże się z zakupami odpowiedniego sprzętu.
wyrazem postępu technicznego i przynoszących istotne
efekty ekonomiczne. Do najważniejszych należy zaliczyć ■ Ponadto unowocześniono technologię reprodukcji karto
rozszerzenie zastosowania metod fotogrametrycznych w graficznej z zastosowaniem Wysokowydajnych maszyn
offsetowych i kopiarek, znacznie przyspieszając proces do
opracowaniu map, a zwłaszcza mapy zasadniczej, co w
starczenia map bezpośrednim użytkownikom.
znacznym stopniu wyeliminowało bardzo pracochłonne
System wdrażania i upowszechniania nowych technik
i kosztowne bezpośrednie pomiary w terenie. Metodami
tymi wykonuje się ok. 80% produkcji mapy zasadniczej.
i technologii zamierza się zintensyfikować przez wprowa
Do wykonywania fotogrametrycznych zdjęć lotniczych dzenie (obok działań administracyjnych) specjalnej infor
utworzono w Przedsiębiorstwie Usług Lotniczych zespół
macji o najnowszych osiągnięciach zarówno zaplecza re
lotnictwa fotogrametrycznego, wyposażony w odpowiednią
sortowego, jak i pozostałego zaplecza naukowo-badaw
liczbę samolotów i śmigłowiec.
czego.
Należy nadmienić, że w pracach badawczych prowadzo
Metody fotogrametryczne zastosowano również do opra
nych przez IGiK i CIGiK dla potrzeb praktyki geodezyjnej
cowania analitycznego szczegółowych osnów geodezyjnych;
coraz szerzej współuczestniczą instytuty uczelniane.
do badania przechyłów kadłuba statku w trakcie wodo
Istotnym czynnikiem utrudniającym wprowadzenie postę
wania; do badania stateczności i przemieszczeń skarp
pu technicznego w geodezji i kartografii była nadmierna
i zwałowisk, co jest szczególnie istotne przy eksploatacji
liczba obowiązujących instrukcji technicznych regulujących
kopalń odkrywkowych; do ustalenia rozmiarów powodzi
poziom techniczny wykonawstwa geodezyjnego i kartogra
w 1977 r. itp. Ponadto wprowadzono do produkcji nowo
ficznego. Znaczna część tych instrukcji uległa dezaktuali
czesną technikę Ortofotografii, powodując obniżenie kosz
zacji z powodu nadmiernej ich szczegółowości. Sprzyjał
tów o około 20% w Stosimku do poprzednich metod foto
tej dezaktualizacji" szybki rozwój nauki i techniki, zwią
grametrycznych opracowania map.
zana z tym produkcja nowego sprzętu i coraz bardziej
W zakresie rozwoju metod teledetekcji podjęto prace
różnorodne zapotrzebowanie gospodarki narodowej. Dlate
nad metodami pozyskiwania obrazów lotniczych i sateli
go też na podstawie oceny stanu aktualnego obowiązujątarnych, a także wykorzystania teledetekcji do rozwiązy
wania zagadnień występujących w rolnictwie, leśnictwie, * cych instrukcji technicznych i głębokiej analizy tego zło
żonego problemu ustalono w 1974 r. Program generalny
gospodarce wodnej, geologii, planowaniu przestrzennym
opracowania instrukcji technicznych. Założono w nim
i ochronie środowiska. W IGiK opracowano i rozwinięto
opracowanie 12 instrukcji obejmujących całokształt prac
niektóre metody teledetekcji z zastosowaniem posiadanej
geodezyjno-kartograficznych, zamiast ok. 200 dotychcza
juz aparatury. Metodami tymi wykonano wiele oryginal
sowych instrukcji i uzupełniających przepisów technicz
nych opracowań badawczych, których wyniki zostały w
nych. Ustalono, że części obligatoryjne instrukcji będą
pełni wykorzystane w praktyce.
zawierały wymagania dokładnościowe oraz określały cechy
Najbardziej zaawansowane są metody i zastosowania
produktu finalnego. Będą one aktualne w stosunkowo
teledetekcji w badaniach termalnych zanieczyszczeń wód.
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długim czasie. Natomiast części fakultatywne instrukcji
(wytyczne), ulegające częstym zmianom, będą zawierały
przykłady zalecanych do stosowania technologii oraz wzo
ry i przykłady typowych opracowań. Realizując ten pro
gram opracowano do końca 1977 r. 8 konstrukcji tech
nicznych (części obligatoryjnych), a pozostałe 4 przewiduje
się zakończyć w 1978 r. Część opracowanych instrukcji
przekazano już przedsiębiorstwom w celu ich próbnego
wdrożenia w czasie jednego roku. Instrukcje te zostaną
wprowadzone jako obowiązujące po przeprowadzeniu nie
zbędnych uzgodnień i skorygowaniu. Opracowanie drugiej
części instrukcji (wytycznych) przewidziano do końca
1978 r.
Na przyspieszenie postępu technicznego w geodezji
i kartografii duży wpływ ma współpraca naukowo-tech
niczna z zagranicą, a w szczególności ze służbami geode• zyjnymi europejskich państw socjalistycznych. We współ
pracy tej wiodącą rolę spełnia GUGiK. Jest on koordyna
torem działalności w tym zakresie wszystkich jednostek
organizacyjnych na terenie kraju.
4. Rozwój produkcji geodezyjnej i kartograficznej

Koncentracja i umocnienie potencjału produkcyjnego w
pionie GUGiK pozwoliły na znaczne rozszerzenie realizacji
zadań o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodo
wej, dotyczących przede wszystkim tworzenia i utrzymy
wania bazowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, do
którego zalicza się osnowy geodezyjne, mapy topograficz
ne i zasadniczą oraz ewidencję gruntów.
Głównym zadaniem służby geodezyjno-kartograficznej w
tej dziedzinie prócz zadań bieżących jest szybkie pokrycie
kraju nowoczesną mapą zasadniczą w skalach 1 : 500 —
1:5000 (w zależności od stopnia zainwestowania terenu)
i utrzymywanie jej aktualności. Mapa ta jest pilnie po
trzebna do zaspokojenia w szczególności potrzeb gospo
darki ziemią, planowania przestrzennego, projektowania
i realizacji inwestycji, w tym budownictwa mieszkaniowe
go, gospodarki leśnej, wodnej i ochrony środowiska. Do
stępność aktualnej mapy zasadniczej jest jednym z wa
runków efektywności zarządzania gospodarką narodową.
Brak mapy zasadniczej był do niedawna przyczyną wy
konywania przez różne jednostki służb geodezyjnych wie
lu rozproszonych — często nakładających się i powta
rzających — pomiarów jednostkowych.
W wyniku ścisłej współpracy GUGiK i administracji tere
nowej opracowano Program wykonania i modernizacji
mapy zasadniczej, ustalający kierunki działania oraz roz
miary i priorytety robót. Określono system organizacyjny
wykonania, aktualizacji i wykorzystania mapy zasadniczej.
W celu lepszego dostosowania treści mapy zasadniczej do
potrzeb procesu inwestycyjnego i racjonalnej gospodarki
ziemią ustalono nowy model mapy zasadniczej, wyłączając
z jej dotychczasowej treści niektóre mało ważne informa
cje i włączając do niej informacje o uzbrojeniu terenu,
rzeźbie terenu i podstawowe informacje objęte ewidencją
gruntów.
W programie założono, że pokrycie całego kraju jedno
litą mapą zasadniczą nastąpi do 1987 r., z tym że dla
terenów wielkich aglomeracji i miast, a także dla obsza
rów o dużej koncentracji przedsięwzięć gospodarczych
mapa będzie zakończona w terminie wcześniejszym.
Dotychczasowa realizacja programu potwierdziła słusz
ność przyjętych w nim koncepcji i założeń. Dzięki kon
centracji mocy produkcyjnej przedsiębiorstw produkcja
mapy zasadniczej wzrosła w 1977 r. prawie czterokrotnie
w porównaniu do 1973 r. Roczna jej wartość stanowi obec
nie (łącznie z geodezyjną inwentaryzacją uzbrojenia tere
nu) ok. 400∕o globalnej produkcji przedsiębiorstw geodezyj
no-kartograficznych. W latach 1974—1977 opracowano
mapę zasadniczą dla powierzchni ponad dwukrotnie więk
szej (w jednostkach porównywalnych) niż w analogicznym
okresie poprzednim, tj. w latach 1970—1973.
Rozszerzenie stosowania metod
fotogrametrycznych
i nowoczesnych technologii przy jej wykonaniu oraz no
woczesnych technik reprodukcyjnych poprawiło nie tylko
jakość techniczną mapy, lecz również podniosło efektyw
ność i szybkość jej wykonania; spowodowało także zmniej
szenie kosztów prac polowych.
Program wykonania i modernizacji mapy zasadniczej jest
Iealizowany w powiązaniu z pracami dotyczącymi ewi
dencji gruntów. Mapa zasadnicza wraz z ewidencją grun
tów zapewnia informacje niezbędne do prawidłowego pro
wadzenia polityki rolnej i kształtowania przestrzennego
ładu na obszarach gmin.
Opracowany został system utrzymania mapy zasadniczej
w stałej aktualności, umożliwiającej wykorzystanie jej

zarówno w działalności gospodarczej, jak i w charakterze
podkładu dla tematycznych map miejskich i gminnych.
Geodeci miejscy i gminni przy aktualizacji mapy będą
ściśle współpracować z przedsiębiorstwami.
Gospodarzami i dysponentami mapy są rejonowe ośrodki
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przedsiębiorstw,
które zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt, umożliwia
jący wykonanie kopii i wyrysów dla sprawnego udostęp
niania tej mapy.
Stopniowe, coraz większe wykorzystanie mapy zasadni
czej do różnych opracowań daje obecnie oszczędności około
150 min zł rocznie, a z chwilą pokrycia nią całego obsza
ru kraju zaoszczędzona moc produkcyjna przedsiębiorstw
wyniesie ok. 600 min zł rocznie, tj. tyle, ile stanowi
obecnie roczna produkcja dwóch średniej wielkości przed
siębiorstw gecdezyjno-kartograficznych.
Ze sprawą wykonania mapy zasadniczej wiąże się uno
wocześnienie prowadzenia ewidencji gruntów całego obsza
ru kraju, gdyż w ramach opracowania tej mapy dostar
czane są podstawowe materiały techniczne do założenia
i modernizacji ewidencji gruntów.
Obecnie zakładanie i prowadzenie ewidencji gruntów
jest nadzorowane przez dwa resorty. Służba geodezyjna
pionu GUGiK nadzoruje ewidencję gruntów wszystkich
miast, a służba geodezyjno-urządzeniowo-rolna resortu
rolnictwa — wszystkich gmin. Ewidencję gruntów prowa
dzą naczelnicy miast (dzielnic) oraz naczelnicy gmin przy
pomocy geodetów miejskich i gminnych, a w wypadku
ich braku — przez przedsiębiorstwa geodezyjno-kartogra
ficzne pionu GUGiK i wojewódzkie biura geodezji i tere
nów rolnych resortu rolnictwa.
Mając na uwadze znaczenie ewidencji gruntów dla go
spodarki narodowej i potrzebę jej szerszego wykorzysty
wania, GUGiK wyszedł z inicjatywą zmodernizowania pro
wadzenia ewidencji na całym obszarze kraju. W 1977 r.
opracowano nowoczesny model ewidencji gruntów z zasto
sowaniem metod informatycznych. W modelu tym prze
widziano, że materiałem źródłowym do prowadzenia ewi
dencji gruntów będą dane zawarte w materiałach two
rzących mapę zasadniczą, a w szczególności w banku da
nych geodezyjnych. Model ten jako docelowy będzie
wprowadzany w miarę zaopatrzenia ośrodków przetwarza
nia danych w nowoczesny sprzęt geodezyjny, informatycz
ny i urządzenia łączności, w miarę kształcenia kadry itp.
Uznano przy tym za konieczne wdrożenie modelu w
okresie 5÷6 lat oraz stworzenie jednolitej dla całego
kraju organizacji prowadzenia i modernizacji ewidencji
gruntów. Przystąpiono już do wdrożenia tego modelu na
terenach miast. Skupienie w GUGiK nadzoru nad wdro
żeniem modelu na terenie całego kraju zapewniłoby reali
zację tego zadania również na terenach gmin.
W 1975 ' roku podjęto prace zmierzające do unowocze
śnienia poziomych osnów geodezyjnych w kraju. Realne
możliwości uzyskania już obecnie znacznie większych do
kładności szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej i lep
szego wykorzystania jej do prac geodezyjnych wykonywa
nych do potrzeb gospodarczych umożliwiły GUGiK opra
cowanie w 1977 r. nowej koncepcji modernizacji pozio
mych osnów geodezyjnych kraju, której realizacja przy
niesie poważne korzyści natury technicznej i ekonomicz
nej.
W koncepcji tej — przewidującej podział osnowy na
3 klasy zamiast 12 klas — przyjęto założenie, że w okresie
trzech lat zostanie zmodernizowana podstawowa pozioma
osnowa geodezyjna I klasy, która będzie zawierała znacz
nie więcej punktów w porównaniu z dotychczasową siecią
1 klasy, oraz że w okresie dziesięciu lat zostanie zmoder
nizowana szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna, która
będzie zawierała znacznie mniejszą liczbę punktów w po
równaniu z dotychczasową (osnowa II i III klasy). Punkty
sieci geodezyjnych otrzymają dwukrotnie wyższe niż obec
nie parametry dokładnościowe. W rezultacie realizacji
koncepcji nastąpi zmniejszenie ogólnej liczby punktów
osnów do około 20°∕o obecnego stanu i znaczne obniżenie
kosztów zakładania tych osnów oraz przeglądów i kon
serwacji znaków geodezyjnych.
Sposób i program realizacji tej koncepcji jest przed
miotem dalszych prac. Sukcesywnie z modernizacją całej
poziomej osnowy geodezyjnej tworzone będą banki danych
geodezyjnych. Według wstępnych ocen oszczędności wy
niosą około 600 min zł.
W wyniku ogólnego postępu w zakresie unowocześnia
nia geodezji powoli, lecz systematycznie poprawia się sy
tuacja w kartografii. W 1975 r. ukazały się pierwsze
arkusze nowej edycji map średnioskalowych (1:25 000
i 1: 50 000) jako rezultat programu wydania drukiem map
topograficznych w skalach 1 : 25 000, 1 : 50 000 i 1 : 100 000
do celów gospodarczych oraz programu aktualizacji szcze320

golowej mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 (częściowo
1 : 5000) i wydania jej w formie nowej edycji do potrzeb
gospodarczych. Przewiduje się wydanie tych map dla ca
łego obszaru kraju do 1982 r. Czynione są przygotowania
w PPGK do wydania specjalnej systemowej edycji map
tematycznych (hydrologia, geomorfologia, gospodarka zie
mią itp.) w oparciu o mapę 1 :50 000 i technikę telede
tekcji.
Złożoność rozwiązywania różnych zagadnień gospodar
czych spowodowała szybki wzrost zapotrzebowania na
różnego rodzaju mapy tematyczne, dotyczące warunków
środowiska przyrodniczego, zagadnień demograficznych,
stanu zagospodarowania terenu itp., których znaczenia do
tąd nie doceniano. Wartość produkcji tych map stanowiła
dotychczas ok. lo∕o produkcji globalnej przedsiębiorstw
geodezyjno-kartograficznych pionu GUGiK. Mapy takie
wykonują i inne resorty, lecz zaspokajają one potrzeby
w małym zakresie.
W opracowanym w 1977 r. programie realizacji zadań
w tym zakresie założono rozwój kartografii tematycznej
do 1990 r. w trzech etapach, przyjmując w nim wzrost
wartości produkcji map tematycznych do 150 min zł w
1980 r., do 300 min zł w 1985 r. i do 500 min zł w 1990 r.
Do realizacji tak wysokiego tempa rozwoju kartografii
tematycznej założono odpowiedni wzrost kadry wykonaw
ców map, rozwój bazy produkcyjnej przedsiębiorstw, roz
szerzenie badań naukowych i technologicznych w zakresie
metod redakcyjno-technicznych oraz rozszerzenie działal
ności koordynacyjnej GUGiK i nową rolę PPGK.
W tworzeniu map tematycznych dużego znaczenia na
biera obecny rozwój technik i technologii w zakresie
interpretacji obrazów satelitarnych Ziemi i zdjęć lotni
czych.
Niezmiernie ważną działalnością jest zaspokojenie po
trzeb gospodarki narodowj, szkolnictwa, turystyki i ogółu
obywateli w dziedzinie wydawnictw kartograficznych. W
produkcji tych wydawnictw — realizowanej przez podległe
GUGiK Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Karto
graficznych — nastąpił w ostatnich czterech latach pewien
postęp. Wartość katalogowa produkcji PPWK w 1977 r.
wyniosła ok. 150 min zł (w 1973 — ok. 110 min zł).
Jednakże na rynku występuje duży niedobór tych wydaw
nictw. Stale wzrastające potrzeby na mapy i atlasy ogólne,
a w szczególności na mapy i atlasy szkolne oraz tury
styczno-krajoznawcze, nie mogą być zaspokojone z powodu
zbyt małej bazy produkcyjnej tego przedsiębiorstwa. W
związku z tym opracowano program zaspokajania potrzeb
w tym zakresie, który zakłada kilkakrotny wzrost pro
dukcji wydawnictw kartograficznych na potrzeby rynku
i na eksport oraz maksymalną koncentrację rozproszonego
dotychczas wykonawstwa kartograficznego.
Równocześnie z wykonywaniem zadań geodezyjnych
i kartograficznych dotyczących tworzenia i utrzymywania
bazowego zasobu geodezyjno-kartograficznego realizowane
są zadania związane z bieżącą obsługą geodezyjną i kar
tograficzną wielu dziedzin gospodarki narodowej, a w
szczególności geodezyjna obsługa inwestycji, ze specjalnym
uwzględnieniem inwestycji priorytetowych i budownictwa
mieszkaniowego. Roczna wartość geodezyjnej obsługi in
westycji stanowi obecnie ok. 2Oo∕o globalnej wartości pro
dukcji przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych pionu
GUGiK. Obsługa ta zajmuje pod względem wartości dru
gie miejsce (po mapie zasadniczej) w całej produkcji tych
przedsiębiorstw. W wyniku podjętych prac nad usprawnie
niem organizacji i technologii prac geodezyjnych w pro
cesie inwestycyjnym wyeliminowano wiele zbędnych czyn
ności, stwarzając w ten sposób możliwości szerszego za
spokojenia rosnących potrzeb. Na szczególne podkreślenie
zasługuje sprawna obsługa geodezyjna szczególnie ważnych
dla gospodarki narodowej inwestycji, jak: Huta Katowice,
Lubelskie Zagłębie Węglowe, Kombinat Paliwowo-Energe
tyczny „Bełchatów”, Lubińskie Zagłębie Miedziowe, Za
kłady Mechaniczne „Ursus”, Zakłady Chemiczne „Police”
oraz rozbudowa portów, dróg, autostrad i innych inwesty
cji. Ponadto niezmiernie obszerna działalność dotyczy
geodezyjnej realizacji planów zagospodarowania przestrzen
nego, co wiąże się bezpośrednio z rozwojem urbanizacji
kraju, w tym budownictwa jednorodzinnego oraz geode
zyjnych usług dla ludności.
r
Zadaniem szczególnej wagi dla rozwoju geodezji i kar
tografii jest rozwój eksportu robót geodezyjnych i karto
graficznych. Od kilku lat GUGiK i Zjednoczenie „Geokart” oraz niektóre przedsiębiorstwa, zwłaszcza PPGK,
działają intensywnie na rzecz uzyskania korzystnych kon
traktów, osiągając pozytywne rezultaty.
Istotnym elementem w usprawnieniu działalności ekspor
towej było wyznaczenie Zjednoczenia „Geokart” general
nym dostawcą robót w tym zakresie. W Zjednoczeniu
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utworzono w 1976 r. Biuro Eksportu, którego zadaniem
jest realizacja eksportu za pośrednictwem odpowiednich
ogniw handlu zagranicznego.
W wyniku energicznej działalności akwizycyjno-reklamowej i negocjacji handlowych doprowadzono do zawar
cia wielu kontraktów na wykonanie robót eksportowych
w ZSRR, CSRS i NRD oraz w krajach afrykańskich i bli
skowschodnich. Wartość eksportu w dziedzinie geodezji
i kartografii wzrosła w 1977 r. ośmiokrotnie w porówna
niu z 1973 r. Do osiągnięcia tak pozytywnych wyników
przyczyniła się w dużym stopniu koncentracja potencjału
geodezyjno-kartograficznego w pionie GUGiK, konsolida
cja układu centralnego geodezji i nowoczesny sposób za
rządzania.
Opracowany w 1976 r. program rozwoju eksportu osiąg
nięć naukowo-technicznych i usług geodezyjnych, fotogra
metrycznych i kartograficznych do roku 1980 zakłada
wzrost eksportu.
5. Inwestycje
Istotnym czynnikiem decydującym o sprawnym i wy
dajniejszym wykonywaniu zadań geodezyjno-kartograficz
nych jest zapewnienie jednostkom produkcyjnym i zaple-·
czu naukowo-badawczemu nowoczesnego sprzętu i bazy
lokalowej. Dokonano oceny stanu istniejącego, który oka
zał się wysoce niezadowalający, i opracowano odpowiednie
programy dostarczenia w krótkim czasie zainteresowanym
jednostkom nowoczesnego sprzętu geodezyjnego, fotogra
metrycznego kartograficznego, reprodukcyjnego, informa
tycznego, środków transportu oraz poprawy warunków
lokalowych.
<
W wyniku starań, jakie zostały poczynione w celu uzy
skania środków inwestycyjnych i zwiększenia dostaw
sprzętu, oraz dzięki przychylności Komisji Planowania
przy RM nastąpiła w ostatnich czterech latach w pionie
GUGiK zasadnicza poprawa w dostawach sprzętu i środ
ków transportu.
W latach 1974—1977 poniesiono nakłady na ten cel
o łącznej wysokości 611 min zł. Wartość technicznego
uzbrojenia jednego stanowiska pracy była w 1977 r. dwa
razy większa niż w 1973 r. (nastąpił wzrost z 24 tys. zł
do ok. 50 tys. zł).
Nabyty sprzęt specjalistyczny w większości nie jest pro
dukowany w kraju. Wymagał importu, na który nakłady
wyniosły w latach 1974—1977 ze strefy KS łącznie 19,0 min
zł dew., a ze strefy KK — łącznie 11,6 min zł dew.
Wśród zakupionego sprzętu jest znaczna liczba teodo
litów, tachimetrów, niwelatorów, dalmierzy, kalkulatorów,
sprzętu reprodukcyjnego i samochodów. Ponadto ułatwio
no geodetom zakup samochodów osobowych z przeznacze
niem do celów służbowych i prywatnych. Zakupiono także
automaty do digitalizacji map i kartowania, nowoczesny
sprzęt kreślarski, zespół samolotów fotogrametrycznych
i śmigłowiec. Pewną ilość sprzętu przekazano wyższym
uczelniom i średnim szkołom geodezyjnym. Rozpoczęto
dostawę specjalistycznego sprzętu dla Ośrodka Przetwa
rzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych. Ponadto pod
jęto kroki w celu zorganizowania w PPGK zakładu pro
dukcji sprzętu pomocniczego i specjalistycznego oraz spo
wodowano uruchomienie krajowej produkcji dalmierza
elektromagnetycznego oraz Iokalizatora urządzeń podziem
nych.
Pomimo wydatnego zwiększenia dostaw sprzętu zaległo
ści w tym zakresie jeszcze nie zostały odrobione i dlatego
niezbędny jest dalszy wzrost jego dostaw — w celu
zapewnienia wykonania stale rosnących zadań w dzie
dzinie geodezji i kartografii.
Również w zakresie inwestycji budowlanych nastąpił
pewien postęp. W ostatnich czterech latach poniesiono
nakłady na roboty budowlane o łącznej wysokości 85 min
zł. W ramach tych nakładów podjęto, zakończono lub
znacznie zaawansowano realizację obiektów dla Okręgo
wych Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych w
Rzeszowie, Wrocławiu, Szczecinie, Bydgoszczy i Kielcach
(w Radomiu) oraz przeprowadzono wiele prac adaptacyj
nych w istniejących lokalach, dostosowując je do nowych
funkcji technologicznych. Ponadto partycypowano w bu
dowie nowych wspólnych obiektów, realizowanych przez
innych inwestorów. W 1977 r. rozpoczęto budowę obiektu
dla Ośrodka Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Sateli
tarnych.
W wyniku podjętych przedsięwzięć inwestycyjnych
i organizacyjnych nastąpiła poprawa pod względem ilości
i jakości bazy lokalowej w jednostkach pionu GUGiKWielkość powierzchni lokali własnych i dzierżawionych
wzrosła w 1977 r. w porównaniu z 1973 r. blisko trzy
krotnie. Pomimo to należy uznać, że w dalszym ciągu
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istnieją bardzo trudne warunki pracy w znacznej liczbie
jednostek wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego i za
plecza naukowo-badawczego pionu GUGiK.
*
W planie na 1978 r. przewiduje się budowę zakładów
produkcyjno-usługowych w Opolu i Częstochowie.
W związku z niedostateczną bazą lokalową wiele przed
siębiorstw opracowało programy inwestycyjne, w wyniku
których są już przygotowane pełne dokumentacje do rea
lizacji inwestycji dla Państwowego Przedsiębiorstwa Wy
dawnictw Kartograficznych oraz OPGK w Gdańsku, Bia
łymstoku i w Tarnowie. Do rozpoczęcia tych inwestycji
niezbędne są dodatkowe limity inwestycyjne i decyzje
o wprowadzeniu do planu inwestycyjnego. Szczególnie pil
nie jest potrzebna budowa obiektu dla rozwoju produkcji
wydawnictw kartograficznych — w celu zaspokojenia po
trzeb rynku, gospodarki narodowej i eksportu.
6. Kadry geodezyjne, płace i warunki socjalne
W celu wykonania zadań z dziedziny geodezji i karto
grafii opracowano program rozwoju kadry geodezyjnej w
latach 1974—1980, który zakładał potrzebę wzrostu kadry
geodezyjnej w kraju o ok. 30%.· Założenia te w wyniku
dalszych analiz uległy modyfikacji i w Prognozie rozwoju
geodezji i kartografii do 1990 r. przyjęto nieco wyższy
wzrost. Uznano, że dopływ absolwentów z pięciu wyższych
szkół geodezyjnych będzie dostateczny, natomiast dopływ
techników geodetów ze szkół średnich — będzie niewy
starczający. Wobec tego podjęto w resorcie oświaty i wy
chowania działania w celu zwiększenia liczby techników.
W efekcie spowodowano zwiększenie liczby klas pierw
szych w 11 technikach i 17 szkołach pomaturalnych
o 40 klas, a liczby uczniów — o 3Co∕o.
W związku z wprowadzeniem w 1975 r. nowego podzia
łu administracyjnego kraju i z wnioskami wojewodów,
dotyczącymi lepszego rozmieszczenia średnich szkół geo
dezyjnych w celu zaspokojenia potrzeb rejonów ze szcze
gólnym niedoborem kadry geodezyjnej, utworzono 14 no
wych pomaturalnych techników i studiów geodezyjnych
(stacjonarnych) oraz 7 szkół pomaturalnych wieczorowych
(dla pracujących). Akcja tworzenia nowych szkół została
zakończona. W 1977 r. położono główny nacisk na umoc
nienie bazy dydaktycznej nowo utworzonych szkół, a także
na modernizację programów i metod nauczania. Ogólny
stan kadry geodezyjnej w kraju powiększył się w 1977 r.
w porównaniu z 1973 r. o 20%. Szacuje się, że w 1977 r.
w pionie GUGiK było blisko 50% ogólnego stanu tej
kadry. Podjęto również kroki niezbędne do systematycz
nego podnoszenia kwalifikacji kadry fachowej zatrudnio
nej w pionie GUGiK. W wyniku realizacji opracowanych
planów szkolenia i doskonalenia kadr nastąpił w latach
1974—1977 znaczny wzrost liczby pracowników przeszko
lonych na różnego rodzaju kursach specjalistycznych.
Pomimo podjętych planowych działań zmierzających do
zapewnienia niezbędnej liczby kadry geodezyjnej powstały
ostatnio trudności w zatrudnieniu wyszkolonej kadry
(absolwentów szkół geodezyjnych) z powodu ograniczenia
zatrudnienia w przedsiębiorstwach geodezyjno-kartogra
ficznych. W celu zapobieżenia pogłębianiu się tych trud
ności i umożliwienia wykonania ciążących na GUGiK
zadań w dziedzinie koncentracji kadry niezbędne jest do
konanie w najbliższych latach odpowiedniego zwiększenia
limitów zatrudnienia dla jednostek pionu GUGiK.
Jednym z istotnych warunków umożliwiających podnie
sienie efektywności produkcji było wprowadzenie nowo
czesnego systemu wynagrodzeń. Na tym odcinku nastąpiła
od 1974 r. radykalna poprawa. Uchwałą nr 126/74 Rady
Ministrów z dnia 17 V 1974 r. zostały wprowadzone z dniem
1VII 1974 r. w państwowych jednostkach geodezyjno-kar
tograficznych i nadzorujących je zjednoczeniach nowe za
sady wynagradzania, które objęły ok. 29 000 pracowników
zatrudnionych w resortach administracji, gospodarki tere
nowej i ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i prze
mysłu drzewnego, górnictwa i energetyki oraz w spół
dzielczości pracy. Podwyżka płac objęła przede wszyst
kim pracowników zatrudnionych w systemie czasowo-pre
miowym. Jednocześnie stworzono warunki sprzyjające wy
korzystaniu rezerw tkwiących w organizacji pracy, wpro
wadzając system brygadowy pracy oraz brygadowy akord
zryczałtowany. W rezultacie tego uzyskano w 1977 r. dwu
krotny wzrost wydajności pracy w porównaniu z 1973 r.
oraz znaczny wzrost przeciętnych płac (w pełni pokryty
wzrostem wydajności pracy), co w zasadniczy sposób
wpłynęło na poprawę warunków materialnych pracowni
ków. W ten sposób został rozwiązany nabrzmiały od lat
problem płacowy w jednostkach geodezyjno-kartograficz
nych.

Z dniem 1 sierpnia 1976 r. przeprowadzono regulację
płac pracowników jednostek naukowo-badawczych, obej
mującą Instytut Geodezji i Kartografii oraz Centrum
Informatyczne Geodezji i Kartografii. Tym samym został
zakończony ostatni etap regulacji płac w jednostkach pio
nu GUGiK.
Po raz pierwszy w geodezji i kartografii opracowano w
1974 r. długofalowy program poprawy warunków pracy
na lata 1974—1980. Zadania wynikające z tego programu
są uściślane w szczegółowych programach rocznych. Przy
realizacji tego programu uzyskano już widoczne rezultaty,
szczególnie w zakresie poprawy wyposażenia w środki
transportu oraz w odzież roboczą i ochronną pracowników
zatrudnionych w terenie. Prowadzona planowa działalność
profilaktyczna wołyneła na poprawę wskaźników często
tliwości wypadków przy pracy z 20,5 w 1972 r. do 16,6 w
1975 r. (na 1000 zatrudnionych) i po około 14 w latach 1976
i 1977.
Również po raz pierwszy w geodezji i kartografii objęto
działalnością planową poprawę warunków socjalno-byto
wych, opracowując program na lata 1974—1980, obejmu
jący wczasy pracownicze, organizowanie wypoczynku
świątecznego, kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, pro
blematykę żywienia zbiorowego, opieki lekarskiej, sportu
i turystyki itp. W tym zakresie odnotowano wyraźną i od
czuwalną poprawę. Na przykład, potrzeby pracowników
w zakresie wczasów pracowniczych zaspokojone są w
ok. 94%, pcdczas gdy w 1973 r. — w ok. 30%, a potrzeby
w zakresie korzystania z żywienia zbiorowego w 97%,
podczas gdy w 1973 r. — w ok. 40%.
Poprawa warunków socjalno-bytowych załóg pracowni
czych bedzie kontynuowana dzięki uzyskiwaniu coraz
większych środków na ten cel. Podczas gdy w latach 1972
i 1973 środki przeznaczone na cele socjalne w jednostkach
pionu GUGiK wynosiły łącznie 2 min zł, to po utworze
niu w 1974 r. funduszu socjalnego wyniosły one w 1975 r.
19 min zł, a w 1977 r. — 26,5 min zł. Znacznie wzrosły
również zakładowe fundusze mieszkaniowe.
Podstawę dalszej poprawy warunków pracy i warun
ków socjalno-bytowych stworzyło wprowadzenie z dniem
1 1 1976 r. protokołu dodatkowego nr 8 z dnia 3 III 1976 r.,
rozciągającego na pracowników jednostek podległych
i nadzorowanych przez GUGiK układ zbiorowy pracy dla
pracowników gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
z dnia 28 XII 1974 r. wraz z odpowiednimi zmianami, wy
nikającymi ze specyfiki geodezyjno-kartograficznej. W ten
sposób rozwiązany został problem postulowanego od lat
przez środowisko geodezyjne wprowadzenia układu zbio
rowego dla pracowników jednostek wykonawstwa geode
zyjno-kartograficznego.
7. Efekty ekonomiczne

Wszechstronne- i kompleksowe działanie w dziedzinie
organizacji, techniki i ekonomiki, mające na celu uspraw
nienie działalności i rozwój geodezji i kartografii, ma
swoje odbicie w efektach ekonomicznych.
Efekty te można ująć w trzy grupy dotyczące:
— rozmiarów produkcji, optymalizacji jej struktury
asortymentowej oraz relacji cen tej produkcji;
— wydajności pracy i maksymalnego zagospodarowania
rezerw produkcyjnych oraz pełnego wykorzystania środ
ków produkcji;
— wszelkich poczynań usprawniających.
W latach 1974—1977 wystąpiła znacznie wyższa dyna
mika wzrostu wielkości produkcji aniżeli w latach po
przednich. Zamiast średnio 14-procentowych corocznych
przyrostów, uzyskano w ostatnich czterech latach wzrosty
produkcji 30-procentowe, osiągane w stosunku do coraz
to wyższej bazy wyjściowej. Szczególnie duże zwiększenie
produkcji nastąpiło w ciągu dwu lat bezpośrednio po po
łączeniu potencjału geodezyjnego jednostek GUGiK i pionu
terenowego (89,9% wzrostu w 1974 r. w porównaniu z wy
nikami 1973 r. i 43,3% w 1975 r. w stosunku do 1974 r.).
W porównaniu z latami 1970—1973 nastąpiło zwiększenie
wartości produkcji o 7,6 mid zł, w tym z tytułu wzrostu
wydajności pracy o 5,1 mid zł.
Wyniki te uzyskano przede wszystkim dzięki możliwo
ści zastosowania w dużych jednostkach nowoczesnych roz
wiązań struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, nowych
usprawnień organizacyjnych w procesach produkcyjnych,
koncentracji jednorodnych czynności w silnych i wyspe
cjalizowanych komórkach, z zastosowaniem właściwego
podziału pracy.
IV dużym stopniu dążono do rozwiązań optymalnych,
czego dowodem jest między innymi zmiana struktury asor
tymentowej robót na rzecz przede wszystkim mapy za
sadniczej oraz przejścia na znacznie tańsze, a przy tym
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nowocześniejsze opracowania fotogrametryczne. Rezulta
tem tych działań jest zmiana proporcji prac polowych
na rzecz prac kameralnych (obliczeniowych, kartograficz
nych i reprodukcyjnych).
Zmniejszeniu uległ udział bardzo pracochłonnych, dro
gich (robocizna, materiały, transport, koszty podróży i diet)
robót geodezyjnych wykonywanych bezpośrednio w tere
nie. Np. po zmianie technologii opracowania mapy zasad
niczej w skali 1 :2000 z pomiarów bezpośrednich na
opracowanie z zastosowaniem zdjęć lotniczych i metod
Stereoautogrametrycznych wartość prac polowych opraco
wania 1 ha mapy zmniejszyła się przeciętnie z 950 do
300 zł, powodując tym samym obniżenie nakładów i ceny
tej mapy z 1300 zł za 1 ha do 620 zł. Użytkownicy otrzy
mali dzięki tym zmianom produkt tańszy w skali czterech
lat o 2 mid zł, tj. o 20%, a w wypadku niektórych robót
nawet o 50%.
Wydajność pracy wzrosła w ostatnich czterech latach
dwukrotnie. Nie miało to precedensu w poprzednich okre
sach. W tamtych warunkach produkcji, przy ówczesnej
organizacji przedsiębiorstw, tak duża dynamika wydajno
ści pracy byłaby praktycznie nie do osiągnięcia.
Podkreślić należy, że wzrost efektywności pracy nie
nastąpił kosztem zwiększonego wysiłku pracowników. Od
wrotnie — nastąpiła przy tym znaczna poprawa warun
ków pracy oraz zmniejszyła się jej uciążliwość. Równo
cześnie miał miejsce wzrost średniej płacy o 67,4%. Wskaź
nik opłacenia wydajności przeciętną płacą obniżono z 0,50
w 1973 r. do 0,32 w 1977 r.
Tak korzystne układy wielkości i relacji ekonomicznych
przyczyniły, się do osiągnięcia w latach 1974—1977 znacz
nych efektów finansowych. Obniżono koszty produkcji w
ostatnich czterech latach w porównaniu z 1973 r. o 1,1 mid
zł, co następowało z roku na rok, a mianowicie: w·
1974 r. — 21,4 min zł, w 1975 r. — 207,4 min zł, w
1976 r. — 393,6 min zł i w 1977 r. — 492,6 min zł.
Najpoważniejsze oszczędności osiągnięto na kosztach de
legacji i podróży pracowników polowych — 493 min zł
za cztery lata. Wydatki na diety i koszty podróży nie
uległy większym zmianom w ciągu ostatnich lat, pomimo
znacznego wzrostu produkcji.
Tak duże zmniejszenie wydatków zostało osiągnięte dzię
ki wspomnianemu zwiększeniu udziału prac kameralnych
(wykonywanych w stałym miejscu pracy), utworzeniu sieci
terenowych zakładów i pracowni geodezyjnych. Pracow
nicy wykonują obecnie dużą część prac polowych w naj
bliższym obszarze działania zakładu terenowego, nie po
nosząc kosztów diet i przy niskich kosztach podróży
i transportu materiałów.
Drugą z kolei znaczącą pozycją obniżenia kosztów jest
wielkość płac bezpośrednich. Uwzględniając częściowe
przemieszczenie pracy żywej na korzyść pracy uprzedmio
towionej (elektroniczna technika obliczeniowa, automaty
zacja kartowania itd.) i związane z tym koszty, obniżenie

nakładów pracy wyniosło 356 min zł. Poważną obniżkę
osiągnięto również na kosztach pośrednio produkcyjnych —
111 min
*
zł.
Uzyskanie tak pomyślnych wyników finansowych po
zwoliło na obniżenie cen za prace geodezyjne w pionie
resortu administracji, gospodarki terenowej i ochsony
środowiska z dniem 1 stycznia 1978 r. — o 10%.
•

Zgodnie z ogólnymi założeniami nowej organizacji i funk
cjonowania służby geodezyjnej i kartograficznej zaszła po
trzeba ustawowego unormowania całokształtu stosunków
prawnych w dziedzinie geodezji i kartografii. W związku
z tym opracowano projekt ustawy Prawo geodezyjne i kar
tograficzne, która ma zastąpić przestarzały dekret z 1956 r.
o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej oraz
szereg innych aktów prawnych, regulujących problematykę
z dziedziny geodezji i kartografii w sposób odrębny. Obec
nie prowadzone są prace związane z wydaniem tego pod
stawowego aktu prawnego.

Oceniając efekty realizacji przez GUGiK w latach 1973—
—1977 podstawowych zadań wynikających z Programu
rozwoju geodezji i kartografii należy stwierdzić, że w
latach tych zostały przeprowadzone zasadnicze reformy
w działaniu służby geodezyjnej i kartograficznej, które
wyzwoliły rezerwy produkcyjne i pozwoliły na szersze
zaspokojenie potrzeb gospodarki narodowej w zakresie
robót geodezyjnych i kartograficznych, a ponadto dopro
wadziły do podniesienia znaczenia geodezji i kartografii
w kraju oraz wzrostu rangi zawodu geodety i kartografa.
Przeprowadzone reformy stworzyły dla GUGiK lepsze
warunki pełnienia funkcji centralnego organu administra
cji państwowej programującego i koordynującego całą
działalność geodezyjną i kartograficzną. W doskonaleniu
pełnienia tych funkcji dużą rolę odegrały organy doradcze
prezesa GUGiK, którymi są Kolegium GUGiK, Rada Geo
dezyjna i Kartograficzna oraz Komitet do Spraw Karto
grafii Ogólnej. Organy te rozpatrzyły i zaopiniowały
wszystkie kluczowe problemy z dziedziny geodezji i kar
tografii rozwiązywane przez GUGiK w realizacji Progra
mu rozwoju geodezji i kartografii. W rozwiązywaniu
tych problemów pozytywnie współdziałało Stowarzyszenie
Geodetów Polskich.
Ważne znaczenie dla całości osiągnięć miała wszech
stronna opieka i pomoc MAGTiOS, a zwłaszcza stałe dą
żenie kierownictwa resortu do umocnienia roli GUGiK
jako międzyresortowego organu geodezji i kartografii w
kraju przez stworzenie odpowiednich warunków do nie
skrępowanego, samodzielnego działania w tym zakresie.

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej SQP
za czerwiec 1978 roku
Λ

FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w czerwcu 1978 roku wynio
sły 58 031 złoty.
W czerwcu 1978 roku wypłacono 10
zapomóg pośmiertnych na kwotę
100 000 złotych.
W okresie sprawozdawczym obję
tym niniejszą informacją zmarli nastę
pujący koledzy: Wacław Grochala z
Oddziału SGP w Warszawie, lat 55,
zmarł 17 V1978 r. (zawiadomienie nr
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1363); Eugeniusz Kęsicki z Oddziału
SGP we Wrocławiu, lat 63, zmarł 21 V
1978 r. (zawiadomienie nr 1364); Hen
ryk Franciszek Zdziarski z Oddziału
SGP w Warszawie, lat 59, zmarł 27 V
1978 r. (zawiadomienie nr 1365); Kazi
mierz Literowicz z? Oddziału SGP w
Białymstoku, lat 93, zmarł 8 V1978 r.
(zawiadomienie nr 1366); Ignacy Józef
Krauze z Oddziału SGP w Poznaniu,
lat 91, zmarł 20 V1978 r. (zawiado
mienie nr 1367); Jan Zołobiński z Od
działu SGP w Gdańsku, lat 69, zmarł
29 V1978 r. (zawiadomienie nr 1368);
Leopold Sileikis z Oddziału SGP w

Katowicach, lat 67, zmarł 8IV1978 r.
(zawiadomienie nr 1369); Adam Szczer
ba z Oddziału SGP w Warszawie, lat
74, zmarł 3 VI 1978 r. (zawiadomienie
nr 1370); Modest Kamieński z Oddzia
łu SGP w Bydgoszczy, lat 69, zmarł
23 V 1978 r. (zawiadomienie nr 1371);
Ryszard Zbigniew Sołtysiak z Oddziału
SGP w Warszawie, lat 42, zmarł 18 V
1978 r. (zawiadomienie nr 1372).
KASA ZAPOMOGOWA

W czerwcu 1978 roku zapomóg loso
wych nie wypłacono.

Mgr inż, ANDRZEJ ZGLIŃSKI
Warszawa

Kagrody prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
za wybitne osiągnięcia naukowe i techniczne w dziedzinie geodezji i kartografii w 1977 roku
13 czerwca 1978 r. prezes Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii dr inż. Czesław Przewoźnik, podsekretarz
stanu, dokonał uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień
za wybitne osiągnięcia naukowe i techniczne w dziedzinie
geodezji i kartografii w 1977 r. Prezes GUGiK przyznał
ogółem 13 nagród, w tym 12 zespołowych i 1 indywidualną
oraz 4 wyróżnienia, w tym 3 zespołowe i 1 indywidualne.
W uroczystości tej wzięli udział: wiceprezes GUGiK —
mgr Franciszek O ł d a k, naczelny dyrektor Zjednoczenia
Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych „Geokart” —
mgr inż. Jerzy Wysocki, osoby nagrodzone i wyróżnio
ne, dyrektorzy jednostek, w których zrealizowano nagro
dzone prace, dyrektorzy biur GUGiK oraz przedstawiciele
organizacji polityczno-społecznych. Zebranych przywitał dy
rektor Biura Rozwoju Nauki i Techniki GUGiK — mgr
inż. Stanisław Różanka.
Podejmując laureatów lampką wina prezes GUGiK dr
inż. Czesław Przewoźnik złożył im serdeczne podzię
kowania za twórcze działanie w kierunku dalszego uno
wocześniania procesów technologicznych w dziedzinie geo
dezji i kartografii i życzył im dalszych sukcesów w pracy
zawodowej i pomyślności w życiu osobistym. Podkreślił
przy tym, że szczególnym osiągnięciem jest wdrożenie
wszystkich prac i tym samym integracja nauki z produk
cją. Zachęcając do kontynuowania nowatorskiej działalności
w zakresie organizacji prac, wykonania mapy zasadnicze]
i map tematycznych, informatyki i osnów geodezyjnych,
prezes GUGiK wskazał konkretne korzyści ekonomiczne,
jakie z tego tytułu odnosi gospodarka narodowa. Jest to
szczególnie cenne dla zintensyfikowania rozwoju geodezji
i kartografii oraz innych dziedzin życia gospodarczego, wy
korzystujących opracowania geodezyjno-kartograficzne.
Na specjalnie zorganizowanej wystawie zaprezentowano
zebranym nagrodzone i wyróżnione tematy w postaci opi
sów technologicznych, wyprodukowanego sprzętu itp.
Wykaz nagród i wyróżnień (z krótką charakterystyką
opracowania) zamieszczono niżej.
Nagrody

I — za temat: Ziemne znaki geodezyjne z tworzywa
sztucznego oraz sposób ich stabilizacji, nagroda dla zespo
łu pracowników z Instytutu Geodezji i Kartografii oraz
Państwowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficzne
go w Warszawie, w składzie: inż. Janusz Czarnecki,
inż. Zdzisław Dworakowski, doc. dr hab. Andrzej Hermanowski, mgr inż. Roman Ostrowski, Henryk Mał y s z, mgr inż. Jerzy Sujecki, Jolanta Sykurska,
mgr inż. Janusz Wernik.
Ziemne znaki geodezyjne z tworzywa sztucznego stano
wią przedmiot patentu, unowocześniając i ujednolicając
dotychczas stosowane różnorodne znaki z betonu i kamie
nia. Rozróżnia się dwa typy znaków: typ A — o długości
9>8 m, przeznaczony do stabilizacji punktów poligonowych
i granicznych, oraz typ B — o długości 1,3 m, przeznaczony
do stabilizacji punktów poligonowych oraz wysokościowych
sieci, niwelacji technicznej. Znalazlj' one szerokie zastoso
wanie w produkcji geodezyjnej, a ich mniejsza masa
i objętość ułatwia transport, załadunek i wyładunek. Znak
ten charakteryzuje się dużą odpornością na czynniki ze
wnętrzne, a z rodzimym gruntem wiąże się za pomocą
łopatek kotwiących i wzmocnieniem stopy fundamentowej
zaprawą cementową. Znak stanowi nowość w skali kraju
ɪ ewidentny postęp techniczny.
II — za temat: Metoda i technologia sieci modularnej,
nagroda dla zespołu pracowników z Centrum Informatycz
nego Geodezji i Kartografii oraz Okręgowego Przedsiębior
stwa Geodezyjno-Kartograficznego w Lublinie, w składzie:
prof, dr hab. Jerzy Gaździcki, mgr inż. Andrzej Lyszk i e w i c z, mgr inż. Stanisław Zaremba, mgr inż. Ta
deusz Kunach.
Prezentowana oryginalna metoda wprowadza znaczne
udoskonalenie pomiarów szczegółów sytuacyjnych i wyso
kościowych, zmniejszając pracochłonność prac terenowych,

ujednolicając i automatyzując procesy obliczeniowe, elimi
nując wielorzędową osnowę pomiarową. Stwarza możliwość
pokrywania siecią modularną dużych obszarów o niewiel
kim zagęszczeniu punktów geodezyjnych. Metoda łączy w
jedną zwartą całość procesy założenia osnowy pomiarowej
i właściwego pomiaru szczegółów na podstawie tej osnowy.
W terenie dokonuje się zdjęcia szczegółów metodą biegu
nową, z dowolnie usytuowanych stanowisk, lub metodą
ortogonalną, z linii pomiarowych. Stanowiska i linie —
zwane modułami — powinny być wiązane pomiarami pew
nych wspólnych punktów zwanych punktami wiążącymi.
W celu nawiązania sieci modularnej do istniejącej na da
nym obszarze osnowy geodezyjnej wystarczy pomierzyć
punkty nawiązania w sposób analogiczny do punktów zdję
cia szczegółów. Współrzędne poziome punktów sytuacyj
nych uzyskuje się przez łączne wyrównanie transforma
cyjne współrzędnych obliczonych dla każdego modułu w
oddzielnych, niezależnych układach lokalnych. Wyrównanie
przeprowadza się na podstawie punktów wiążących. Opra
cowano odpowiednie algorytmy w języku FORTRAN IV
na komputer NOVA 840, w konfiguracji dyskowej, a także
opracowano instrukcję techniczną dla prac pomiarowych.
III — za temat: Wdrożenie do produkcji i wykonanie
30 sztuk elektronicznych lokalizatorów rurociąaów i kabli
typ LC-1, nagroda dla zespołu pracowników z Krakowskie
go Przedsiębiorstwa Geodezyjnego oraz Akademii Górni
czo-Hutniczej w Krakowie, w składzie: Józef Kopczyń
ski, Jerzy Borowski, mgr Mieczysław Łabuś, inż.
Janusz Godlewski, Janusz Litera, inż. Jerzy Hajto,
dr inż. Marian ‘.Sołtys, mgr inż. Jerzy Rodzynkiewi c z.
Lokalizator typ LC-I jest urządzeniem nowoczesnym,
ODatentowanym, o parametrach zapewniających światowy
poziom w tej klasie przyrządów. Jest niezwykle przydatny
do inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, a zwłaszcza w
skomplikowanych warunkach miejskich. Może być stoso
wany w szerokim zakresie temperatur, tj. od —IO0C do
+35oC, co ,utaoζliwia wykorzystanie go również w pracach
eksportowych. Ma znaczny zasięg działania (do 400 m)
i dokładność lokalizowania większą od wielu innych loka
lizatorów, np. typu LR. Podjęcie produkcji Iokalizatora
IC-I eliminuje import tych urządzeń. Stosowanie Iokalizatora przynosi znaczne efekty ekonomiczne.
IV — za temat: Technologia pomiaru i kontroli dalmie
rzy elektrooptycznych produkcji polskiej typu Telemetr
DLS, nagroda dla zespołu pracowników z Instytutu Geo
dezji i Kartografii, OPGK w Lublinie oraz OPGK w Rze
szowie, w składzie: mgr inż. Zofia Majdowska, mgr
inż. Jan Wasilewski, mgr inż. Andrzej Kaliński,
mgr inż. Seweryn Mroczek, mgr inż. Andrzej Toruń
ski, mgr inż. Apolonia Wąsik, mgr inż. Witold Kara
ni on, Józef Wrona.
Od prawej: dr Inż. J. Niebylskl, R. Janik, prezes GUGlK —
dr inż. Cz. Przewoźnik, mgr inż. A. Zgliński
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Istotą pracy jest utworzenie zintegrowanych: wojewódz
kiego i rejonowych ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, skupiających cały zasób dokumentów geo
dezyjno-kartograficznych i urządzeniowo-rolnych na terenie
województwa elbląskiego. Integracja ta umożliwia racjo
nalne wykorzystanie etatów i kadry fachowców. Integracja
przyczyniła się także do bardziej racjonalnego wykorzysta
nia pomieszczeń, wyposażenia w sprzęt reprodukcyjny,
usprawnienia obsługi wykonawców i interesantów, ujed
nolicenia składania i obiegu dokumentów geodezyjnych.
Zintegrowane ośrodki działają w ramach, organizacyjnych
OPGK w Gdańsku. Nowa organizacja została wprowadzona
Zarządzeniem nr 8/77 Wojewody Elbląskiego z dnia 7 lu
tego 1977 r. Jest to kierunek przyszłościowy, przynoszący
efekty ekonomiczne gospodarce narodowej i prowadzący
do właściwego wykorzystania rezerw.
VII —,za temat: Technologia geodezyjnych pomiarów
kontrolnych w procesie przedłużania statku, nagroda dla
zespołu pracowników z OPGK w Szczecinie, w składzie:
techn. Ryszard Janik, mgr inż. Marian Markowski,
dr inż. Julian Niebylski, mgr inż. Andrzej R a c h w a ł.
Proces przedłużania statku obejmuje zaprojektowanie,
a następnie wybudowanie specjalnej wstawki, którą po
rozcięciu statku w rejonie śródokręcia łączy się z częścią
rufową i częścią dziobową statku
Połączenie to następuje na obiekcie ruchomym (dok pły
wający lub na wodzie), a podstawowym problemem reali
zacji kolejnych faz operacji jest właściwe usytuowanie po
szczególnych części względem jednolitego układu współ
rzędnych statku. Opracowana metoda — wykorzystująca
przyrządy geodezyjno-fotogrametryczne oraz technikę la
serową — pozwoliła w sposób nowatorski rozwiązać złożo
ne zadania pomiarowe. Jako generalną zasadę wprowadzo
no wykonywanie pomiarów kontrolnych i bezpośrednie
tyczenie punktów w odniesieniu do płaszczyzny podstawo
wej pływającego obiektu, konstruując specjalne urządzenie
Strasnor-I do wyznaczania normalnych względem płaszczy
zny bazowej. Technologia została wdrożona w Stoczni
Szczecińskiej i może być stosowana w wielu innych ope
racjach technologicznych związanych z budową statków.
VIII — za temat: Analiza techniczno-ekonomiczna wa
riantów technologicznych wykonania mapy zasadniczej na
Siedleckim Geodezyjnym. Poligonie Doswiadczalno-Wdrozeniowym, nagroda dla zespołu pracowników z Państwowego
Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Warsza
wie, w składzie: mgr inż. Janusz Wernik, mgr inż.
Bogdan Rzadkowolski, mgr inż. Jerzy Andrzejew
ski, mgr inż Jerzy Kostecki, mgr inż. Henryk Cze
chowicz, mgr inż. Emil Turek, mgr inż. Teresa D ą bI o w s k a, mgr inż. Małgorzata Rudzińska, inż. Teresa
Rygiewicz, techn. Lucjan Kawka, Wojciech Skura,
inż. Eugeniusz Kwiatkowski.
W ramach prac na poligonie doświadczalnym przepro
wadzono eksperymenty wykonywania mapy zasadniczej
różnymi technologiami i ich wariantami. W celu optymal
nego wyboru i powszechnego stosowania tych technologii
dokonano analizy technicznej i ekonomicznej, określając
zalety i wady poszczególnych rozwiązań oraz wnioski do
tyczące wyboru najwłaściwszej metody prac dla konkret
nych warunków i skali. Za technologie, w których dane
Od prawej: Inż. Μ. Kwiatkowski, prezes GUGiK — dr inż. Cz.
numeryczne w postaci współrzędnych punktów poszczegól
Przewoźnik
nych szczegółów mają dokładność równą lub większą w
odniesieniu do tradycyjnej metody pomiarów bezpośred
nich, uznano:
gii aerotriangulacji i systemu programów AERONET na
— technologię A, tj. opracowanie sytuacyjne treści mapy
minikomputer NOVA 840 do potrzeb opracowania map to
na podstawie pomiaru bezpośredniego sprzętem tradycyj
pograficznych w skali 1 :25 000. Cechą charakterystyczną
nym oraz tachimetrem AGA 710 z przystawką Geodat 700,
opracowanej technologii jest ograniczenie niezbędnej ilości
— technologię B, tj. opracowanie sytuacyjnej treści
polowej osnowy fotogrametrycznej, co wpływa na znaczne
mapy na podstawie pomiarów fotogrametrycznych (Sygna
zmniejszenie prac terenowych przy opracowaniu map. Sy
lizacja punktów w terenie, opracowanie na autografach),
stem wyrównania aerotriangulacji z niezależnych modeli
— technologię C, tj. numeryczno-graficzne opracowanie
AERONET charakteryzuje się znacznym stopniem automa
treści mapy z wykorzystaniem pomiarów fotogrametrycz
tyzacji, eliminuje do minimum liczbę danych przygotowy
wanych ręcznie, powoduje, że wynikiem poszczególnych
nych,
— technologię D wariant A, tj. graficzne opracowanie
programów są przejrzyste analizy dokładności. Proces wy
sytuacyjnej treści mapy na podstawie pomiarów fotogra
równania aerotriangulacji poprzedzony jest wieloetapowym
metrycznych z digitalizacją elementów ewidencji gruntów.
procesem kontroli. Podstawowym walorem omawianej
technologii jest jej uniwersalność, stwarzająca możliwość
IX — za temat: Opracowanie systemu mikrofilmu zabezszerokiego stosowania tej technologii w Polsce i w innych 9 Pieczajqcego dla państwowych osnów geodezyjnych i wy
krajach.
konanie zbiorów mikrofilmowych, nagroda dla zespołu pra
cowników z OPGK w Warszawie, OPGK w Katowicach,
VI — za temat: Zorganizowanie zintegrowanych ośrod
OPGK w Olsztynie, PPGK w Warszawie oraz GUGiK, W
ków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej na przykła
składzie: inż. Ryszard Umecki, Bogdan Smialowski,
dzie województwa elbląskiego, nagroda dla zespołu pra
mgr inż. Bronisław Bucewicz, mgr inż. Stanisław Gelo,
cowników z OPGK w Gdańsku, Wojewódzkiego Biura Geo
mgr Jan Lis, Jerzy Lempa, Anna Rudzka.
dezji i Kartografii w Elblągu oraz Wojewódzkiego Biura
Opracowano system mikrofilmu dla osnowy geodezyjnej
Geodezji i Terenów Rolnych w Elblągu, w składzie: inż.
poziomej i wysokościowej, osnowy grawimetrycznej i mag
Jerzy Podciborski, mgr inż. Zbigniew K r z y m a ńnetycznej oraz wykonano zbiory mikrofilmowe wykorzyski, inż. Jerzy Maciejczyk, mgr Zenon Bancer.

Opracowana kompleksowa technologia pozwala w sposób
optymalny wykorzystywać w pracach produkcyjnych dal
mierz elektrooptyczny Telemetr DLS, którego produkcję
uruchomiono w PZO. Dalmierz stosuje się przy zakładaniu
i zagęszczaniu osnów geodezyjnych poziomych, w pomia
rach sytuacyjnych, pomiarach realizacyjnych itp. Dalmie
rze te są już używane w przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych. Dokładność pomiaru odległości wynosi
±1 cm, a zasięg dalmierza — 1 km. Świadectwa atestacyjne wydaje Instytut Geodezji i Kartografii.
V — za temat: Opracowanie systemu wyrównania aeroMangulacji dla map topograficznych i jego zastosowanie
w Iraku, nagroda dla zespołu pracowników z Centrum
Informatycznego Geodezji i Kartografii oraz Państwowego
Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Warsza
wie, w składzie: prof, dr hab. Jerzy Gaździcki, mgr
inż. Ewa M u s i a ł, inż. Ireneusz Gombrych, mgr inż.
Andrzej Rymarowicz, mgr inż. Krystyna Paradow
ska, mgr inż. Krystyna Wiewiórska.
Prezentowany temat obejmuje całokształt prac naukowo-badawczych związanych z opracowaniem nowej technolo-
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ODRA 1204. System charakteryzuje się wszechstronnością
ujęcia w zastosowaniu do prac z zakresu fotogrametrii
naziemnej i przynosi znaczne korzyści w postaci zmniej
szenia ilości prac terenowych, podniesienia dokładności po
miarów i zwiększenia bezpieczeństwa pracy.
XIII — za temat: Mechaniczny świder do wiercenia
otworów gruntowych dla osadzania plastykowych znaków
geodezyjnych, nagroda dla inż. Mieczysława Kwiatko wskiego z OPGK we Wrocławiu.
Istotą tematu jest skonstruowanie mechanicznego świdra
do wiercenia otworów w gruncie do osadzania znaków
geodezyjnych z tworzywa sztucznego. Zastosowanie świdra
powoduje znaczne przyspieszenie prac polowych, a także
zmniejszenie wysiłku fizycznego pracowników. Wiercenie
pojedynczego otworu trwa 15÷60 sekund, podczas gdy
wiercenie świdrem ręcznym trwa 15÷30 minut.
Wyróżnienia
Od prawej: mgr inż. St. Różanka, mgr inż. A. Zglinski, prof,
dr hab. J. Gaidzicki, prof, dr B. Wlnid

stując posiadany sprzęt i materiały krajowe, zabezpiecza
jąc w ten sposób znaczny majątek narodowy. Na podkre
ślenie zasługuje przydatność opracowania oraz szybkość
uzyskiwania informacji ze zbioru, wynosząca kilka minut.
X — za temat: Technologia opracowania mapy zasadni
czej w skali 1 :500 na podkładzie ortofotomapy, nagroda
dla zespołu pracowników z OPGK w Krakowie, w składzie:
mgr inż. Jerzy Kornelak, mgr inż. Józef Synowiec,
Eugeniusz Sleboda, mgr inż. Kazimierz Ostrowski
Praca ta kompleksowo ujmuje założenia teoretyczne
i praktyczne opracowania mapy zasadniczej w skali 1:500
na podstawie ortofotomapy, podaje zasady odczytywania
Odfotografowanych szczegółów sytuacyjnych, zasady wyko
nywania polowych pomiarów uzupełniających, ustalania
granic władania, kartowania treści mapy i obliczania po
wierzchni. Zasadniczą nowością jest skonstruowanie i za
stosowanie specjalnej podziałki do wyznaczania i nano
szenia na mapę poprawek radialnych dla skali 1:500, co
znacznie usprawnia identyfikację szczegółów na ortofotomapie, zwłaszcza w przypadku budynków.
XI — za temat: Metody precyzyjnego pomiaru odległości
poziomych i pionowych w pracach inżynieryjnych, nagro
da dla zespołu pracowników z Instytutu Geodezji i Kar
tografii oraz OPGK w Kielcach, w składzie: inż. Paweł
Bednarz, doc. dr hab. Wojciech Janusz, mgr inż.
Wiktor C h a ń s k i, mgr inż. Roman Ostrowski, inż.
Stefan Zykubek.
Opracowano i wdrożono metodę precyzyjnego pomiaru
odległości poziomych przy użyciu łat do niwelacji precy
zyjnej i tachimetru BRT 006, pozwalającą wytyczać i kon
trolować wymiary i rozmieszczenie elementów montowa
nych maszyn i urządzeń przemysłowych. Opracowano tak
że i wdrożono metodę precyzyjnego pomiaru odległości
pionowych (różnic/wysokości) przy użyciu łat do niwelacji
precyzyjnej i specjalnie skonstruowanego instrumentu za
stępującego niwelator precyzyjny (nazwanego mikroniweIatorem) oraz zespołu wsporników z Teperami składowymi,
pozwalającą wykonywać niwelację precyzyjną w miej
scach niedostępnych, np. po pionowych ścianach wznoszo
nych budowli i w pionowych szybach wewnątrz budowli.
Metody te zapewniają osiągnięcie dużej dokładności po
miarów (rzędu 0,l÷0,5 mm), co czyni je niezmiernie przy
datnymi do wykonywania pomiarów realizacyjnych związa
nych z budową i montażem dużych maszyn, konstrukcji
i urządzeń.

XII — za temat: System analitycznego opracowania fo
togrametrycznych zdjęć naziemnych, nagroda dla zespołu
pracowników z Instytutu Geodezji i Kartografii, w skła
dzie: dr inż. Witold Mizerski, inż. Jakub Szczepań
ski.
Dokonano analizy dotychczas stosowanych metod anali
tycznego opracowania zdjęć naziemnych oraz ustalono kry
teria WyLoru najwłaściwszych metod ich analitycznego
opracowania dla różnych wariantów zdjęć naziemnych.
Wybrane metody połączono w jeden system pozwalający
na opracowanie dużej liczby spotykanych w praktyce wa
riantów zdjęć naziemnych oraz na uzyskanie maksymal
nych dokładności. W wyniku pracy powstały opisy tech
nologiczne wybranych metod oraz pakiet szczegółowo zwe
ryfikowanych programów obliczeniowych dla maszyny

I — za temat: Technologia sporządzania pierworysu
i matrycy mapy zasadniczej w skali 1 : 5000 na podkładzie
fotogrametrycznym w kroju sekcyjnym ”65” przy wykorzy
staniu istniejących pierworysów w kroju południkowo-równoleżnikowym oraz innych pierworysów terenów wy
łączonych z opracowania polowego, wyróżnienie dla zespo
łu pracowników z Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyj
no-Kartograficznego w Poznaniu, w składzie: mgr inż. Ka
zimierz Kubicki, inż. Witalis Wojciechowski, mgr
Artur Kmiećkowiak, Jerzy Gendera.
Ujednolicono system opracowania i aktualizacji pierwo
rysu mapy zasadniczej w skali 1 : 5000 na podkładzie foto
grametrycznym w układzie ”1965”, z wykorzystaniem do
tychczasowych map w różnych układach sekcyjnych i map
jednostkowych metodą montażu ich na specjalnie przygo
towanym podkładzie modernizowanego pierworysu mapy
zasadniczej. Matrycę sekcyjną i obrębową otrzymuje się
metodami reprodukcji.
II — za temat: Rejestracja zalegania i postępu eksploa
tacji złóż surowców w zbiornikach wodnych oraz sporzą
dzanie map terenów podwodnych przy użyciu urządzenia
do sondowania naddżwiękowego Castor Elac z ećhografem
Supervior Laz 17 CT 3W, wyróżnienie dla zespołii pra
cowników z Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Opolu, w składzie: mgr inż. Zdzisław
Domagała, techn. Mikołaj Gryc, mgr inż. Florian
Ł ę ż n i a k, techn. Anna Raida, mgr inż. Józef Zedler.
Rejestrację złóż podwodnych w celu sporządzenia mapy
sytuacyjno-wysokościowej i profili dotychczas wykonywa
no za pomocą ręcznego sondowania. Wprowadzenie auto
matyzacji (echosondy) znacznie skraca czas pracy, zmniej
sza koszt opracowań oraz ukazuje wierny obraz dna. Pra
ce obliczeniowe zaprojektowano na kalkulator HP-25
Technologię tę można wykorzystywać i do innych zagad
nień związanych z rejestracją terenu będącego pod wodą.
III — za ’ temat: Opracowanie ortofotomap dla terenów
wysokogórskich w skali 1 : 2000, 1 : 5000, 1 : 10 000, wyróż
nienie dla zespołu pracowników z Instytutu Geodezji
i Kartografii oraz Państwowego Przedsiębiorstwa Geode
zyjno-Kartograficznego w Warszawie, w składzie: doc. dr
inż. Bohdan Bohonos, mgr inż. Zygmunt Kramarz,
inż. Henryka Biniszewska, techn. Marek W a p i ńs k i, techn. Krystyna Kowalska, techn. Aleksander
Rozwadowski.
Technologia sporządzania ortofotomap terenów wysoko
górskich dostosowana jest do topokartów firmy Zeiss-Jena
i autografu A-8, w połączeniu z przystawką PPO-8 firmy
Wild. Uwzględnia duże niwelacje terenu — rzędu do
400 m w zakresie jednego Stereogramu — i znaczne kąty
nachylenia stoków, wynoszące ponad 45°. Podano również
wskazówki do projektowania lotów fotogrametrycznych
nad terenami wysokogórskimi.
IV — za temat: Nowa metoda generalizacji sieci rzecz
nej, wyróżnienie dla dr. Gabriela Bonatowskiego
z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersy
tetu Warszawskiego.
Celem opracowania jest pewnego rodzaju zautomatyzo
wanie wyboru cieków i uogólniania ich kształtu w pro
cesie generalizacji kartograficznej. Punktem wyjścia było
określenie prawidłowości sieci rzecznej na mapie ogólnogeograficznej ciągu Skalowego od 1: 25 000 do 1 : 1 500 000.
Propozycję uogólnienia kształtu cieku oparto na aproksy
macji linii łamanej łączącej punkty charakterystyczne. Zo
stały opracowane algorytmy postępowania generalizacyjnego
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Badanie wpływu zmian gęstości powietrza w miastach ·
na wyniki pomiarów dalmierzami elektrooptycznymi

g<

1. Wstęp

Rzeczywista atmosfera ziemska, jak wiadomo, jest mie
szaniną wielu gazów, wśród których przeważa azot i tlen;
jest niejednorodna, ma różną gęstość optyczną, różne pro
porcje składników, a co się z tym wiąże — różne własno
ści fizykochemiczne. Atmosfera nie jest również tworem
statycznym; powietrze atmosferyczne ulega ciągłym prze
mieszczeniom poziomym i pionowym.
Współczynnik załamania powietrza zmienia się w zależ
ności od stanu atmosfery, tzn. od ciśnienia, temperatury,
prężności pary wodnej, składu itp. Wszystkie wymienione
czynniki wpływają na zmianę prędkości fal elektromagne
tycznych, czyli — innymi słowy — wywołują zmianę dłu
gości tych fal. Długość fali jest podstawową jednostką
wzorcową we wszelkich pomiarach długości dokonywanych
dalmierzami elektromagnetycznymi Ze względu na zmien
ny stan atmosfery w czasie pomiarów, jak również ze
względu na jej stan różny od stanu przyjętego za normal
ny, konieczne staje się wprowadzenie odpowiednich popra
wek do bezpośrednich wskazań dalmierza. Poprawki zwyk
le zestawione są w odpowiednich tabelach, diagramach lub
obliczane bezpośrednio ze wzoru wyrażającego funkcję
współczynnika załamania powietrza.
Prace nad ustaleniem liczbowej wartości współczynnika
załamania doprowadziły do szeregu wzorów empirycznych,
określających teoretyczne modele atmosfery, w różnym
stopniu aproksymujące jej stany rzeczywiste.
Obecnie do obliczenia poprawek dla krótkich odległości
stosuje się wzory, w których współczynnik załamania wy
rażany jest w funkcji ciśnienia i temperatury. W niniej
szej pracy wykorzystano diagram sporządzony na podsta
wie wzoru Barrela i Searsa dla fali nośnej 0,875 μm, sto
sowanej w dalmierzach DM-500, DLS, Di-3
D = 28,2-

0,0387 p

1 + 0,00371

dziła ponad obydwoma pasmami jezdni na wysokości ok.
3÷4 m. Odcinek zorientowany był wzdłuż kierunku
wschód—zachód.
Odcinek 2 (wzdłuż ulicy Puławskiej) usytuowano w kie
runku północ—południe. Obydwa końce odcinka umieszczo
no na pasie zieleni rozdzielającej dwa pasma jezdni. Celo
wa przebiegała prawie na jednej wysokości ponad grun
tem, wynoszącej ok. 1,4 m.
Wzdłuż obu odcinków ulic występowała zwarta zabu
dowa średnio o 7 kondygnacjach. Przeciętne, dobowe wy
kresy natężenia ruchu ulicznego przedstawiono na rysunku.
Pomiary były wykonywane trzema typami dalmierzy
(DLS, Di-3 i DM-500) co pół godziny, w cyklach dobowych
lub w bliskich dobie. Temperaturę i ciśnienie mierzono
z dokładnością — odpowiednio — 0,loC oraz 1 mmHg,
a dodatkowo do wyznaczenia .w sposób przybliżony godzi
nowych zmian natężenia ruchu ulicznego liczono pojazdy
przejeżdżające obok stanowiska dalmierzy w ciągu minuty.
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gdzie:
D — poprawka do długości wyrażona w [mm/100 m];
p — ciśnienie w [mmHg];
t — temperatura w [oC].
W większości prac geodezyjnych wzór ten jest wystar
czający.
Autorzy pracy ɪ) szukali odpowiedzi na pytanie, czy w
warunkach miejskich — szczególnie w miejscach o dużym
natężeniu ruchu ulicznego — wprowadzenie wymienionej
poprawki jedynie w oparciu o pomiar ciśnienia i tempe
ratury jest wystarczające, a jeśli nie, to jak duże odchy
lenia wyników pomiarów występują wskutek zmienności
współczynnika załamania powietrza.
Wykorzystanie w pracach geodezyjnych dalmierzy świetl
nych spowodowało znaczne ograniczenie wpływu odbić fali
od terenu. Jednakże dalmierze te charakteryzują się sto
sunkowo dużą wrażliwością na złe warunki atmosferyczne,
takie jak mgła, deszcze, zanieczyszczenia powietrza wzdłuż
danej linii pomiarowej. Te ostatnie odczuwane są szczegól
nie w dużych miastach. Właściwości dalmierzy świetlnych
wykorzystano w pracach badawczych.
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Uzyskano następujące błędy średnie charakteryzujące
wewnętrzną zgodność pomiarów w cyklach: w przypadku
dalmierza DLS — 4,5 mm, a w dalmierzach Di-3 i DM-500
— 0,6 mm. Dla porównania, błędy charakteryzujące do
kładności pomiarów, podawane przez producentów dalmie
rzy, wynoszą — dla DLS: ±1 cm, dla Di-3: ±0,6 cm przy
odległości 300 m.
2. Przebieg pomiarów. Analiza dokładności
W obliczeniach wymienionych wartości wykorzystano
Wszystkie prace pomiarowe wykonano na dwóch odcin y następujące wzory, w których wyrazy poprawkowe v są
kach doświadczalnych o długościach po ok. 300 m, założo
wolne od systematycznej części błędów pomiarowych
nych w Warszawie wzdłuż Trasy Łazienkowskiej i ulicy
Puławskiej.
Końce odcinków Zastabilizowano palikami z gwoździami.
(2)
Celowa odcinka 1 (wzdłuż Trasy Łazienkowskiej) przecho2n

>)L. Mlklaszewicz, T. Rękawek: Całodobowe badania
krótkich odległości dalmierzami świetlnymi w Warimkach miej
skich. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej Poli
techniki Warszawskiej.
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gdzie:
m0 — błąd obserwacji typowej pojedynczego spostrzeże
nia w cyklu;
mx — błąd średni pomiaru cyklu;
n — liczba pomiarów w cyklu;
s — liczba serii pomiarowych wchodzących w i-ty po
miar (s = 3).
Poprawki v obliczono następująco
Vk=Xi-Xk

gdzie:
xk— wartość pojedynczej serii pomiarowej (k = 1, 2, 3);
Xi — wartość średnia z 3 serii wchodzących w i-ty po
miar.
Poprawki atmosferyczne do wyników pomiarów wpro
wadzono opierając się na temperaturze i ciśnieniu pomie
rzonym w jednym miejscu.
Różniczkując wzór (1) względem zmiennych tip oraz
zakładając średnie warunki pomiarów ⅛r = +50C i Pśr =
= 755 mmHg, a błędy wyznaczenia parametrów atmosfe
rycznych t = I0C i p = 1 mmHg, otrzymamy mD = ±0,3 mm/
/300 m, co stanowi wartość zaniedbywalną w stosunku do
uzyskanych średnich błędów pomiarów.
Przystępując do prac pomiarowych spodziewano się, że
w godzinach szczególnie dużego emitowania spalin długość
odcinka mierzonego powinna pozornie ulegać zwiększeniu.
Przewidywania opierały się na tym, że fala elektromagne
tyczna przechodząc przez warstwę skażonego powietrza, na
skutek występowania między innymi zjawisk absorpcji
i rozproszenia, traci część swej energii. Zmiana energii
pociąga za sobą zmianę prędkości fali. Fala dany odcinek
D przebiega wolniej niż ten sam odcinek w wypadku
powietrza czystego. Odczytane odległości będą więc za
duże.

3. Otrzymane rezultaty i wnioski

Wyniki otrzymane z prac polowych częściowo potwier
dziły przewidywania. Z materiału obserwacyjnego obejmu
jącego sześć zamkniętych cykli pomiarowych wykonano
wykresy pozornych zmian długości odcinka. Wykresy wy
branych trzech dobowych cykli pomiarowych (zamieszczo
ne na rysunku) uzupełnione są dodatkowymi informacjami
(data pomiaru i instrument).
Stwierdzamy, że zmiany w sposób istotny przewyższają
wartości średnich błędów pomiarów w cyklach, przy
czym w pomiarze dalmierzem Di-3 nawet 6÷8-krotnie.
Analizując te i pozostałe cykle, stwierdzono, że zmiany
pozorne długości pokrywają się ze zmianami natężenia
ruchu w godzinach ok. 12÷16, w pozostałych zależą od
innych czynników, takich jak: wiatry, opady, pułap
chmur itp.
Z porównania maksymalnych pozornych zmian badanych
odcinków z wartościami średnich błędów pomiarów poda
wanych przez firmy dla poszczególnych dalmierzy wynika,
że wartości te są w przybliżeniu sobie równe. Jednakże
w pewnych okresach doby (w godzinach popołudniowego
szczytu przewozowego) pozorne zmiany długości mają cha
rakter systematyczny. Stąd też wpływ zanieczyszczenia
atmosfery spalinami staje się nie do pominięcia, szczegól
nie w wypadku dłuższych ciągów liniowych.
Problem wyznaczenia dokładnego empirycznego wzoru
na współczynnik załamania powietrza w miastach, zbudo
wanie lepszego modelu atmosfery i określenie, jak często
i jakich pomiarów stanu atmosfery należy dokonywać, jest
nadal sprawą otwartą. Praca niniejsza wskazała jedynie
na konieczność zajmowania się tym problemem, z uwagi
na stwierdzenie znacznych różnic wyników pomiarów pod
wpływem nie rejestrowanej obecnie zmienności stanu atmo
sfery.

Mgr inż. ANDRZEJ PRZYBYLSKI
Akademia Rolnicza
Poznań

Wpływ przeszkód w pobliżu osi celowej na wyniki pomiarów lunetowych
- na przykładzie niwelacji
Wstęp

Podczas geodezyjnej obsługi budowli często wykonuje
się pomiary, przy których oś celowa przebiega w pobliżu
różnego rodzaju przedmiotów, jak np. zhałdowany piasek,
pręty stalowe, druty, deski i inne materiały budowlane.
Do tych przedmiotów można także zaliczyć osłony stoso
wane niekiedy do ochrony instrumentów przed promienia
mi słonecznymi, deszczem oraz uszkodzeniem fizycznym,
wynikającym z bliskości wykonywania prac budowlanych
oraz niejednokrotnie również z samej naturalnej formy
terenu.
Wpływ tych przeszkód na przebieg celowej może więc
łatwo doprowadzić do nieprawidłowego wytyczenia bu
dowli, co ma poważne skutki przy pracach geodezyjnych
związanych z budowlami wymagającymi szczególnej do
kładności. Do czynników decydujących o wielkości wpły
wu należą oprócz samej przeszkody: warunki atmosfe
ryczne (przede wszystkim temperatura powietrza), pora
dnia, odległość celowej od przeszkody. Celem prowadzo
nych badań było stwierdzenie, jak duży wpływ na prze
bieg celowej przy pomiarze niwelacyjnym mają niektóre
rodzaje przeszkód w pobliżu lunety w określonych wa
runkach atmosferycznych.
Opis badań

Do wyznaczenia tych zależności zastosowano metodę
polegającą na kolejno wykonywanych odczytach łaty ni
welacyjnej, z jednoczesnym zbliżaniem przeszkody do osi
celowej, zmieniając również odległość jej od instrumentu.

Obserwację przeprowadzono na dwóch profilach, z któ
rych na jednym badano odchyłkę spowodowaną sztucznie
umieszczoną przeszkodą (w postaci deski), na drugim zaś
badano wpływ naturalnej przeszkody ziemnej. Należy
podkreślić, że przeszkody te są widoczne w lunecie tylko
wtedy, jeśli znajdują się w odległości ostrego obrazu.
Jeżeli więc przeszkoda nie znajduje się w pobliżu celu,
obserwator może jej nie zauważyć.
·
Długość profilu I (rys. 1) wynosiła 45,4 m, a przewyż
szenie średnio 0,1455 m. Profil II (rys. 2) dotyczy terenu
płaskiego o długości 132,03 m i przewyższeniu 1,1415 m.
Pokrycie terenu w obu przypadkach stanowiła trawa.
Punkty skrajne wyznaczające profile badawcze były zaStabilizowane w sposób trwały (pal o długości 50 cm,
zakończony nierdzewnym metalowym wkrętem, umieszczo
ny 10 cm pod powierzchnią gruntu). W celu wyznaczenia
wpływu przeszkód zarówno przy niwelacji technicznej
jak i precyzyjnej pomiar wykonano z zastosowaniem niwelatora Ni 41 PZO, nr fab. 1019 oraz niwelatora precy
zyjnego Ni 004 Zeissa z Jeny, nr fab. 105522.
Pomiary wykonane były przez dwóch obserwatorów w
następujący sposób:
Każdy wynik pomiaru stanowił średnią arytmetyczną
z odczytów obu obserwatorów, przy czym każda obserwa
cja wykonana była (przy niwelatorze precyzyjnym) w
dwóch koincydencjach bębna mikrometrycznego przez każ
dego obserwatora. W wypadku dużych różnic w odczytach
między obserwatorami — pomiar powtarzano. Z badań
praktycznych wynika, że liczba 4 koincydencji zapewnia
wymaganą dokładność pomiaru, pozwalając równocześnie
na dość szybkie wykrycie ewentualnej większej odchyłki.
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Tablica 1. Niwelacja precyzyjna — wartości charakterystyczne krzywych dla poszczególnych rodzajów przeszkód

Rodzaj przeszkody

Odległość
instrumentu
od przeszkody

Stan pogody

Kąt kierunkowy stycznej do krzywej przy odległości celowej
od przeszkody
w [cm]

s

10

I

2

Różnica zmiany
odczytu przy
celowej od
10÷l cm nad
przeszkodą
w [mm]
2

1
O0OO7

14o307

51o207

0,34

0,24

0,5

0o00t

OoOO7

0o307

0,00

0,00

1.0

0o00,

O0OO7

O0OO7

0,03

0,03

0,5

O0OO7

O0OO7

O0OO7

0,02

0,02

1.0

6 o007

31o207

61015

0,77

0,44

0,5

6o50z

18o307

46o207

0,38

0,23

1.0

OoOO7

O0OO7

OoOO7

0,01

0,01

0,5

O0OO7

O0OO7

O0OO7

0,02

0,02

l.o

10o20z

38o407

55o007

0,69

0,29

0,5

OoOO7

10o307

51o207

0,30

0,24

1.0

O0OO7

O0OO7

O0OO7

0,02

0,02

0.5

O0OO7

O0OO7

O0OO7

0,02

0,02

1.0

OoOO7

14o007

28o207

0,20

0,11

0,5

O0OO7

15o207

51o207

0,37

0,24

1.0

O0OO7

O0OO7

O0OO7

0,01

0,01

O0OO7

O0OO7

0,01

0,01

1.0

Deska pionowa cienka

•

Deska pozioma cienka

Deska pozioma gruba

Deska o po w. odbijającej pro
mienie świetlne

Deska o pow. pochłaniającej
promienie świetlne

P

Z

P

Z

P

Z

P

Z

0,5

O0OO7

1.0

16o207

48o407

77o007

1,34

0,69

0,5

9o407

34o407

69o207

0,97

0,61

1.0

OoOO7

OoOO7

O0OO7

0,02

0,02

OoOO7

O0OO7

O0OO7

0,01

0,01

50—1 cm

30—1 cm

P

Z

0,5

Przeszkoda ziemna

Jak obok, lecz
od 3÷1 cm
w [mm]

P

Z
•

?

50 cm

30 cm

10 cm

5 cm

8o307

19o207

21o50z

23o007

1,63

1,14

O0OO7

O0OO7

OoOO7

OoOO7

0,25

0,14

TaHiea 2. Niwelacja techniczna — wartoáei Charakteryatycane krzywych dla poszczególnych rodzajów przeszkód

Przeszkoda
Stan pogody

Deska pionowa
P

Deska pionowa
Z

Różnica odczytów przebiegu osi celowej nad przeszkodą
w [mm]

Odległość od
przeszkody
10÷2 cm

2÷(-0,5) cm

1,5 m

0,0

1,0

I

2÷(-l) cm

2÷(-l,5) cm

3,3

3,0

4,0

0,0

3,0

3,0

brak widoczności

3,0

0,5

0,0

2,8

2,4

,,

2,0

0,2

0,0

3,0

3,0

1,5 m

0,0

0,0

1,0

,,

0.0

1,0

0,0

0,0

1,0

,,

0,0

brak widoczności

0,5

0,0

1.0

0.2

0,0

2,0

Przed każdym pomiarem starano się również wykonać
szereg próbnych koincydencji w celu odpowiedniej akomodacji oκa obserwatora do warunków istniejących w
chwili wykonywania obserwacji. Toteż ,dla niwelacji pre
cyzyjnej błąd średni pojedynczego spostrzeżenia wynosił
mo_= ±0,12 mm, a błąd średni średniej arytmetycznej każ
dej pary spostrzeżeń mx = ±0,085 mm. Pomiar przeprowa
dzono w marcu i kwietniu, w godzinach 9÷11, przy dwu
stanach pogody:
P — silne operowanie słońca (pełne nasłonecznienie);
zachmurzenie znikome lub niebo zupełnie czyste, brak
wiatru; średnia temperatura IOoC, ciśnienie atmosferyczne
średnio 750÷754 mmHg;
Z — operowanie słońca znikome bądź zupełnie niewy
czuwalne (całkowite zachmurzenie), średnia temperatura
OoC, średnie ciśnienie atmosferyczne 742÷748 mmHg.
Jako charakterystyczne przeszkody wykorzystano prze
szkodę ziemną oraz następujące sztuczne: deskę ustawioną
poziomo i pionowo, powierzchnię pochłaniającą promienie
świetlne (deskę pokrytą czarnym papierem), powierzchnię
odbijającą promienie świetlne (deskę pokrytą białym pa
pierem).
Przeszkoda ziemna znajdowała się w czasie pomiarów
w odległości 10 m od stanowiska instrumentu, natomiast
wysokość celowej nad przeszkodą zmieniano obniżając
instrument od 90 cm aż do utraty widoczności. Natomiast
dla przeszkód sztucznych pomiary wykonano przy odległo
ściach instrumentu od przeszkody 0,5 i 1,0 m, zmieniając
odstęp osi celowej od przeszkody od 10 cm, aż do utraty
widoczności.

”

I

2÷(-2) cm

I

brak widoczności

2÷(-5) cm

3,0

3,0

,,

i

1,0
2,0

---------------------- -1 pas błędu średniej arytm.
----------------------- J każdej pary spostrzeżeń

10

⅛1,1445

Rys. 4. Niwelacja precyzyjna; deska umieszczona pionowo, stan
pogody P

Wyniki badań

Wyniki otrzymane dla obu profilów badawczych zesta
wiono na wykresie, w którym oś odciętych stanowi odleg
łość od celowej, a rzędnych — wartość różnicy wysokości.
Otrzymane z ,wyrównania krzywe wysokości w przeważal⅛Pej większości rosły przy zbliżaniu się celowej do prze
szkody Do scharakteryzowania tych krzywych użyto kąta
kierunkowego prostych stycznych do krzywych w charakerystycznych punktach oraz wdelkości różnicy w odczy
tach między kolejnymi punktami krzywych. Wielkości te
przedstawia tabl. 1 i 2 oraz wykresy charakterystycznych
krzywych na rys. 3÷7.
Przy pogodzie typu P niekiedy bardzo dotkliwie dawała
się odczuć wibracja powietrza, szczególnie przy pomiarze
nad przeszkodą naturalną (ziemną). W wypadku przeszkód
sztucznych wibracja była znacznie łagodniejsza i występo
wała tylko przy bardzo niskich celowych. Wystąpiło na
tomiast inne zjawisko, zauważone przy przeszkodzie czar
nej i białej. Przeszkoda pochłaniająca powodowała przy
niskich celowych duże zaciemnienie i szybki zanik obrazu,

natomiast przeszkoda odbijająca zwiększyła znacznie ja
sność obrazu nawet przy niskiej celowej.
Przy wejściu przeszkody w pole widzenia instrumentu
widoczność znikała prędzej w niwelatorze precyzyjnym,
bo już przy zetknięciu się osi celowej z przeszkodą. Na
tomiast niwelatorem technicznym uzyskiwano niekiedy
odczyty i przy 2 cm zakryciu osi celowej przeszkodą. Spo
wodowane to było większym kątem widzenia niwelatora
technicznego "l022' (od precyzyjnego "lo00').

Rys. 3. Niwelacja precyzyjna; przeszkoda ziemna; stan pogody P
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Wielkość wpływu przeszkód na bieg osi celowej

Jak wykazały wyniki badań, znaczny wpływ przeszkód
sztucznych i ziemnej zaznaczył się przy stanie P, nato
miast przy pogodzie Z — wpływ okazał się znikomy. Na
zmiany te składały się dwa zjawiska, występujące razem
lub oddzielnie, tj. refrakcja (przy przeszkodzie ziemnej)
i ucięcie przez przeszkodę wiązki promieni tworzących
obraz celu w lunecie (przeszkody sztuczne). Nakładanie
się obu zjawisk wystąpiło przy przeszkodach sztucznych
płaskich, tj. przy desce ułożonej poziomo.
Przeszkoda ziemna (rys. 1) przy niwelacji technicznej
powodowała wzrost krzywej tylko przy silnym nasłonecz
nieniu, natomiast przy pogodzie Z różnica odczytów za
wierała się w granicach błędu odczytu.

poprzez maksymalne pochłanianie promieni i nagrzewanie
się. Charakterystyczne jest w tym wypadku zwiększenie
się kąta kierunkowego stycznej od około 10° w odległości
10 cm od osi do wielkości 750 przy 2 cm nad przeszkodą.
Największe zmiany zauważono na odcinku od 5 do 1 cm
nad przeszkodą (ok. ±1 mm), podczas gdy przy zmniej
szeniu odległości od 10 cm do 5 cm nad przeszkodą jest
tylko +0,3 mm.
Całość zmian spowodowanych ucinaniem promieni świetl
nych tworzących obraz celu w lunecie obrazują tabl. 1 i 2
(kol. 2), w których ukazano wielkości zmian różnic wy
sokości, uzyskane na odcinku występowania refrakcji oraz
na odcinku nakładania się obu zjawisk. Daje to obraz
gwałtownej zmiany wysokości w chwili nałożenia się tych
dwóch zjawisk, co obrazuje, jak duże znaczenie ma zja
wisko obcinania promieni świetlnych przez przeszkodę.
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Rys. 7. Niwelacja precyzyjna; płaszczyzna pochłaniająca promienie
świetlne, stan pogody P

Przy niwelacji precyzyjnej zjawisko refrakcji zaznaczy
ło się już przy 40 cm nad powierzchnią ziemi (rys. 3),
powodując stopniowy wzrost krzywej, co potwierdza wzrost
kąta kierunkowego stycznej do krzywej (od 8o30' przy
50 cm do 23o00' przy 5 cm nad powierzchnią gruntu).
Zmiany wielkości różnicy wysokości w przedziale od
50 cm do 1 cm nad gruntem wynoszą ±1,62 mm przy
pogodzie P (celowa o długości 25 m), natomiast przy
pogodzie Z — tylko 0,25 mm. Przeszkoda sztuczna w po
staci deski wpłynęła na pomiar poprzez refrakcję jedynie
przy poziomym ułożeniu. Ułożenie to spowodowało nasi
lenie wystąpienia zjawiska refrakcji (rys. 5) wywołanego
lokalną zmianą gęstości powietrza nad deską, szczególnie
przy pogodzie typu P. Natomiast wprowadzenie deski
umieszczonej poziomo w pole widzenia lunety wywołało
zamglenie obrazu, lecz nie jego zanik, ponieważ grubość
deski (0,5 i 1,5 cm) nie powodowała całkowitego zakrycia
obrazów osi celowej.
Pionowe ustawienie deski powodowało jedynie ucinanie
wiązki promieni przez częściowe zakrycie pola widzenia
(rys. 4). Przy zbliżaniu się do przeszkody zauważono
nagły wzrost krzywej różnic wysokości,· kąt kierunkowy
stycznej do krzywej przy 10 cm od przeszkody wynosił
6°, natomiast przy 5 cm — już 35°, a przy 1 cm wyraź
nie rośnie do 60° (ilustruje to tabl. 1). To samo można
odczytać ze zmiany różnic wysokości, które na odcinku
od 1 do 5 cm wynoszą +0,5 mm, zaś przy pogodzie Z —
tylko +0,2 mm.
Najbardziej zauważalne i znaczne zmiany wyników uzy
skano z obserwacji nad przeszkodą pochłaniającą promie
nie świetlne (rys. 6) odbijającą promienie (rys. 7). Pozio
ma deska pokryta materiałem białym powodowała zanik
widoczności już przy 2 cm od osi celowej nad przeszkodą
i stopniowe zabielanie obrazu, uniemożliwiające odczyt, r
To, że przeszkoda ta powodowała odbicie promieni świetl
nych, spowodowało zmniejszenie występowania zjawiska
refrakcji, gdyż sama przeszkoda mniej się nagrzewała
i tym samym nie zmieniała temperatury otoczenia. Krzy
wa różnic wysokości zaczęła wzrastać dopiero przy 5 cm
od osi celowej — kąt kierunkowy stycznej około 15° —
aby osiągnąć około 40° w odległości 2 cm nad przeszkodą
Diametralnie różne wyniki uzyskano przy przeszkodzie
pochłaniającej ciepło (prawie idealnie czarnej). Przeszkoda
ta swym charakterem zmieniała mikroklimat otoczenia
340

Badania przeprowadzone z wymienionymi przeszkodami
nie wyczerpują jednak całości zagadnienia, a oprócz wnio
sków dostarczyły również i szereg problemów do rozwią
zania.
Przeszkoda wprowadzona od dołu w pole widzenia lu
nety ucina część wiązki promieni wpadających do obiek
tywu, powodując zmianę odczytu na łacie niwelacyjnej
(zwiększając odczyt). Odczyt w miarę zmniejszania wiązki
promieni świetlnych (zwiększania zakrycia pola widzenia)
będzie wzrastał, aż do całkowitej utraty widoczności.
Wpływ przeszkody jest większy przy stanach pogody P
(pełne nasłonecznienie) i przy przeszkodach pochłaniają
cych promienie świetlne.
W niwelacji precyzyjnej wpływ zjawiska ucinania pro
mieni jest bardziej zauważalny niż przy technicznej i po
woduje zwiększenie odczytu przy wszystkich stanach po
gody.
Przy pomiarach należy zatem unikać celowania w pobli
żu przeszkód oraz zwrócić uwagę na konieczność wykry
wania drobnych przeszkód znajdujących się w polu wi
dzenia lunety między celem a obiektywem instrumentu.
Przeprowadzone prace wskazują także na potrzebę
objęcia badaniami innych typów przeszkód, o odmiennym
kształcie (krat, prętów, siatek, rur) i z odmiennego ma
teriału (z metalu, betonu, asfaltu). Interesujący byłby
również wpływ bliskiego sąsiedztwa zwierciadła wody lub
strumienia wodnego. Wyniki badań mogą mieć praktyczne
znaczenie nie tylko dla pomiarów na placach budowy,
lecz także w miastach i na obiektach hydrotechnicznych.
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Uwagi o przestrzennym Uwupunktowym wcięciu wstecz
1. Wstęp

Na terenach o ograniczonej widoczności z punktów na
ziemnych— a więc przede wszystkim w lasach i w górach,
a także na obszarach miast i zakładów przemysłowych —
występują trudności w uzyskaniu jednoczesnych celowych
do trzech punktów znanych w celu wyznaczenia położenia
punktu wcięciem wstecz. W takich sytuacjach korzystne
może być wyznaczenie położenia sytuacyjnego i wysoko
ściowego punktu na podstawie obserwacji kątów pozio
mych i pionowych do dwóch punktów, których współrzęd
ne przestrzenne są znane. Dodatkowe wykorzystanie obser
wowanych kątów pionowych (lub odległości zenitalnych)
umożliwia bowiem ograniczenie liczby niezbędnych punk
tów nawiązania do dwóch.
Nazwę wyznaczenia współrzędnych przestrzennych punk
tu na podstawie obserwacji kątów poziomych i pionowych
do dwóch punktów danych jako przestrzenne dwupunktowe wcięcie wstecz przyjęto za Ludvikiem Hradilkiem [1].
Rozwiązanie zagadnienia polega na wyznaczeniu współ
rzędnych przestrzennych (Xc, Yo Zc) punktu C w oparciu
o znane współrzędne dwóch punktów: P (Xp,
ZpJ
ɪ L (Xl, Yl, Zl) oraz pomierzone na punkcie C odległości
zenitalne aL i ap celowych do punktów PiLi kąt pozio
my y, pod jakim z punktu C widać odcinek P—L (rys. 1).
W opracowaniu przedstawiono rozwiązanie problemu za
równo na płaszczyźnie jak i na kuli, a także podano kilka
uwag dotyczących dokładności uzyskiwanych wyników.

ści lp i Il podstawia się do równania (1), otrzymując rów
nanie kwadratowe o jednej niewiadomej, którego rozwią
zanie daje poszukiwaną różnicę wysokości. Odpowiednie
wzory do tego rozwiązania znajdują się w pracy [1].

2. Rozwiązanie zagadnienia na płaszczyźnie

■

Rozwiązanie przestrzennego dwupunktowego
wcięcia
wstecz na płaszczyźnie sprowadza się do zestawienia trzech
następujących równań (rys. 1)
I2 = lL + l2
p — lL-lp-cosy
(1)
gdzie:
1 — obliczona ze współrzędnych odległość punktów
P i L;
Zc = Zp + lp∙tg(ap- 100s)=Zp-lp-ctgαp
(2)
Zc = Zl + Il · tg («L — 1008) = Zl — lL · ctg aL
(3)
Przyrównując prawe strony równań (2) i (3) oraz ozna
czając
Zp-Zl=JZ
(4)
można wyznaczyć

l

^÷⅛∙<⅞⅞

5)

ɑtg Sp

Podstawiając równość (5) do (1) otrzymuje się równanie
kwadratowe o niewiadomej Il, którego rozwiązaniem jest
następujące wyrażenie

Rys. 1. Przestrzenne dwupunktowe wcięcie wstecz

Warunkiem rozwiązania równania (6) jest nieujemna
wartość wyrażenia pod pierwiastkiem. Zgodnie z analizą
w [1], wypadek nierozwiązalności zagadnienia występuje
rzadko, jedynie wtedy, kiedy odległość pozioma punktów
P i L jest mała w stosunku do pozostałych odległości w
trójkącie PLC.
3. Rozwiązanie zagadnienia na kuli

Rozwiązanie przestrzennego dwupunktowego wcięcia
wstecz na kuli przebiega w sposób analogiczny jak opisa
no w poprzednim rozdziale, jedynie pomierzone odległości
zenitalne muszą zostać przed podstawieniem do równania
(6) zredukowane o wpływ refrakcji i krzywizny ziemskiej.
Poniżej przedstawiono wyprowadzenie odpowiednich wzo
rów redukcyjnych ([1] i [2]).

JZ (ctg αp - cos y — ctg al) ± ]∕l2 (ctg4 ap + ctg3at ∙ ctg2ap — 2 ctg3ap ∙ ctg aL ∙ cos γ)-ΛZ2∙ ctg, ap · sin2 y
»

L-

(6)

ctg2 ap + ctg2 aL — 2 ctgap · ctg aL · cos y

Po obliczeniu według (6) wartości lL na podstawie rów
nania (5) wyznacza się lp.
Współrzędne XiY punktu C otrzymuje się następnie
drogą liniowego wcięcia w przód, zaś wysokość Z punk
tu C z równań (2) lub (3).
Rozwiązanie zadania może także nastąpić drogą takiego
przekształcenia równań (2) i (3), by po lewej stronie zna
lazły się różnice wysokości: Zc — Zp = AZp i Zc — Zl = JZL.
Przyjmując jedną z tych różnic jako niewiadomą, a na
stępnie wykorzystując równanie (4), można wyrazić drugą
różnicę wysokości jako funkcję przyjętej za niewiadomą.
Obliczone z tak przekształconych równań (2) i (3) odległo-

3.1. Uwzględnienie wpływu refrakcji

Na skutek refrakcji na stanowisku A (rys. 2) zamiast
odległości zenitalnej a zostanie pomierzona odległość zenitalna am, która różni się od a' o kątowy wpływ refrakcji r,
czyli
. ʃt
a' — am + τ

(7)

Przyjmując, że krzywą refrakcji (AB) jest okrąg o pro
mieniu `
*,-ɪ

(·)
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gdzie:
R — oznacza średni promień kuli ziemskiej;
K — współczynnik refrakcji;
można> wyrazić cięciwę okręgu refrakcji s jako

cos ^am +
ctgα =

sin a” +

R

s = 2∙^∙τ

(9)

Κ-φ
2 sin αm

2/

Κ-φ
2 sin am

”)

COS I

am

Przyrównując z kolei długość cięciwy 1 obliczoną z wy
cinka kołowego ACO oraz trójkąta ABC (z założeniem,
że kąt φ jest mały), otrzymujemy
R ∙ φ = s · sin a'

sin

rI

κ

)]

sin am / J

2 ’;

(16)

1 κ 11

p" -4

2 sinam∕J

W wypadku celowych 0 niewielkich nachyleniach1) (kil
ka stopni) i po przyjęciu współczynnika refrakcji K = 0,13
otrzymuje się
cos (am — 0,435 a>)

=----------------------(17)
sin (am — 0,935 φ)
Niezbędny do realizacji wzoru (17) kąt φ można wyznaczyć z wycinka koła ACO według wzoru
ctg a

1
J

9, = l.±
(18)
ψ
R
gdzie odległość 1 oblicza się z przybliżonych współrzędnych punktów lub odczytuje z mapy topograficznej. Po-

Rys. 2. Redukcja
refrakcji

pomierzonej

odległości

Zenitalnej

0

wpływ

czyli
R∙φ
s = ■■
sin a'

(10)

Wyznaczając r z przyrównania równań (9) i (10) otrzymujemy
K-φ

τ = ■—-----(H)
2 sin a’
Ponieważ τ jest niewielkie (jest to wyraz poprawkowy),
można we wzorze (11) zamiast a wstawić am i uwzględniając (7); napisać ostatecznie
Κ-φ
a' = am +
(12)
2 sin am
3.2. Uwzglfdnienie wpływu krzywizny Ziemi

W celu wyznaczenia różnicy wysokości Za — Zχ = Az
można według wzoru sinusowego dla trójkąta ABC napisać
(rys. 3)
Jz = I-

sin (α' — φ)

(13)

Jeżeli w równaniu (13) wartość ułamka po prawej stro
nie oznaczymy jako cotangens odległości Zenitalnej zredu
kowanej 0 wpływ krzywizny ziemskiej a

sɪn (α — φ)

odległości

Zenltalnej

0

wpływ

nadto dla odległości stosowanych w osnowach szczegóło
wych można z dostatecznym przybliżeniem przyjąć
636 620«
Qcc
-------------------- = 0,9994 m 1
R
637 000 dam
i wtedy obliczać kąt φ z uproszczonego wzoru (18)
φcc = 1 [w dziesiątkach metrów]

(19)

(14)

to możemy przez analogię do płaszczyzny napisać równanie
różnicy wysokości
Az — 1 · ctg a
(15)
3.3. Wyprowadzenie wzoru na łączny wpływ refrakcji i krzywizny

Łączny wpływ refrakcji i krzywizny ziemskiej można
uwzględnić w jednym wzorze, zestawiając równania
(12) i (14)
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Rys. 3. Redukcja pomierzonej
krzywizny ziemskiej

4. Wyprowadzenie wzoru na niewielką (różniczkową) zmia
nę odległości zenitalnej wywołaną zmianą współrzędnych
punktów

Jeśli współrzędne punktów P (XP, YP, ZP) i K (Xκ>
Yκ> Zk) wyznaczających odległość zenitalną (rys. 4) otrzy
mają niewielkie poprawki dxP, dyp, dzp, dxκ, dyκ, dzκ>
’) Jest to wypadek słabej wyznaczalnoścl poszukiwanego wpły
wu (red.).

1
J

lub w zapisie formami prof. Hausbrandta
da =

<⅛p ⅛κ dιp dzκ

dxp dxκ

-K +κ -L L

(28)

M -M ,

Na podstawie powyższego równania można także napisać
równanie błędu (równanie obserwacyjne) odległości zenitalnej
•typ ⅛κ dzp dzκ

dxp dxκ

J
to odległość zenitalna zmieni się o niewielki przyrost da,
który można potraktować jako różniczkę zupełną funkcji
a — arc et g

Zk — Zp

Zκ — Zp

1

√(Xκ-Xp), + (Yκ-Yp)*

(20)

Poszczególne pochodne cząstkowe funkcji (20) wynoszą
—1

Sa

SXp

×

(Zκ — ZpY
ɪ + (Xκ-XpY +

(Yk-YpY

-(Zk-Zp)

X 2[(Xκ-Xpγ + (Yκ-Yp)i]i'i '2(Xk

—J’

(Zk-Zp)

(Xk-Xp)

S’

1

P

%p)’(

—*(S
∙cos
α

ŋ

—100)
*
s

r
—sin 2α
× [—tg(a —100)]·+ = —sina cosα∙+ -- ------- - ------- + = -K
2
Sa

SXk
Sa

= +K

(21)

5. Ocena dokładności
wcięcia wstecz

przestrzennego

dwupunktowego

Błąd położenia
sytuacyjnego punktu
wciętego mp
w [cm]

Błąd wysokości
punktu wciętego m3
w [cm]

88° (92°)

25,82

0,71

850 (95°)

11,18

0,71

80’ (100°)

5,94

0,73

Odległość zenitalna
celowych wcinających

-(Zκ — Zp)

X—
---------- L+—ɪ------- . 2( Yκ k- κYp).( _
1)
2[(Xκ-Xp)* + (Yκ-Yp)*]∙Λ
p,k'
-P

(Zκ-Zp)

(Yk-Yp)

-Si- cos’ (a -100)

S’

1

P

Si

X

—sin2α _
------------- ∙B = —L
2

× [—tg (a — 100)] B = —cos a ∙sin a-B

Sa
, v∙ = +ɪ
o ικ

(23)

(Zκ-Zr)i

P

0,99

45’ (135°)

2,12

..

1,50

30’ (150°)

2,42

2,96

15’ (165°)

4,07

10,90

10° (170°)

5,89

23,57

S* cos’(a-100)

Si-I

Si-I

=

SZk

0,77

2,42

TaMica 2. Zależność dokładności Wyanaczenia punktu od k⅞la wcinającego y
(odległość zenitalne celowych a «= 45°)

..........

Sa

4,06

a

X

1 + (Xκ-Xp)* + (Yk-YpY

√(Xκ-Xp)* + (Yκ-Yp)∙

75’ (105°)

60’ (120’)

(24)

-1

-1

(29)

Błąd położenia sytuacyjnego oraz błąd określenia wyso
kości punktu wyznaczonego przestrzennym dwupunktowym
wcięciem wstecz poddano analizie pod względem wpływu
dwóch wielkości geometrycznych charakteryzujących wcię
cie, a mianowicie:
— wielkości kątów nachylenia (odległości zenitalnych)
celowych wcinających;
— wielkości kąta wcinającego.
Ponieważ celem niniejszych rozważań jest tylko ukaza
nie podstawowych zależności między wielkościami pomie
rzonych kątów a dokładnością wyznaczenia punktu, analizę
niniejszą ograniczono do wypadku, gdy długości obu celo
wych oraz kąty ich nachylenia (odległości zenitalne) są
równe.
Ponadto przyjęto długości celowych równe 1 km, zaś
błędy kąta wcinającego i odległości Zenitalnej przyjęto
jako równe ±2" (±6cc). Analiza została przeprowadzona

a

X——.....................

ɑobe

Równanie błędu obserwacji odległości zenitalnej służy
także do rozwiązywania zagadnienia przestrzennego dwupunktowego wcięcia wstecz, jeśli znamy przybliżone współ
rzędne punktu wcinanego. Tworzy się wtedy układ trzech
równań: dwa z nich są równaniami błędu obserwacji od
ległości zenitalnej według (29), zaś trzecim jest równanie
błędu obserwowanego kąta poziomego.
Oczywiście podana wyżej postać równań błędu obserwa
cji odległości zenitalnej umożliwia także wyrównanie sieci,
w których pomierzono kąty pionowe.

X

1+ (Xκ -XpY + (Yk -YpY

I
J

! Cprzybl
1

Tablica 1. Zależność dokładności wyznaczenia punktu od kąta nachylenia celowych
(kąt wcinający γ = 90°)

(Zκ — Zp)*

Sa
SZp =

M -M

(22)

-1

SYp =

I

1

-K +κ

+

va =

sin’a
j
-+M

. -M

(25)

(26)

Sdzie:

S — skośna odległość PK;
współczynniki kierunkowe boku PK.
Różniczka zupełna funkcji (20) ma P° przyjęciu powyższych oznaczeń następującą postać
AiB —

dα= — K-dxp + K-dxκ-L∙dyp + L∙dyκ + M-d
* p-M-dxκ

(27)

Kąt wcinający
y

Błąd położenia sytuacyjnego
punktu wciętego
w [cm]

Błąd wysokości
punktu wciętego π⅛
w [cm]

15°

11,42

4,02

30β

5,82

2,34

450

3,91

1,86

60°

3,00

1,66

90°

2,12

1,50

120°

1,76

*
1,49

150°

1,55

1,42

180β

1,50

....
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według metody opisanej w [3]. Na wstępie napisano rów
nania obserwacyjne dla pomierzonych odległości zenitalnych i kąta wcinającego. Równania te w postaci krako
wianowej podniesiono do kwadratu, Spierwiastkowano,

w miastach i zakładach przemysłowych przy przenoszeniu
współrzędnych z punktów triangulacyjnych na budowlach
na poziom ulicy
Najdokładniejsze wyniki uzyskuje się przy odległościach
zenitalnych celowych w zakresie 30÷60o i 120÷150o. Po
wyżej i poniżej podanych granic błędy wyznaczenia punk
tu szybko rosną. Natomiast w wypadku odległości zenital
nych celowych około 90° szybko rośnie tylko błąd wy-

Rys. 6. Zależność dokładności wyznaczenia punktu od kąta wcina
jącego (kąt nachylenia celowych a = 45°)

Rys. 5. Zależność dokładności wyznaczenia punktu od kąta nachy
lenia celowych (kąt wcinający ;· = 90°)

a następnie obliczono wyrazy stojące na przekątnej inwersu, będące błędnościami współrzędnych wyznaczanego
punktu. Wyniki obliczeń zestawiono w tabl. 1 i 2 oraz
przedstawiono na wykresach (rys. 5 i 6).
«

6. Wnioski
Dwupunktowe wcięcie wstecz może znaleźć Zastosovzanie
przy wyznaczaniu współrzędnych przestrzennych punktów
w trudno dostępnych terenach górskich i leśnych, a także

*znaczenia położenia sytuacyjnego punktu, zaś wyznaczenie
wysokości punktu jest nadal pewne.
Przy kątach wcinających mniejszych od 450 błąd wy
znaczenia ■ zarówno sytuacyjnego, jak i wysokościowego
punktu szybko wzrasta.
Ijteratura

[1! Hradilek L.: Prostorovi protinani zpêt na dua známi body.
Geodeticky a Kartograficky Obzor. 1965 nr 7
12] Hradilek L.: Bestimmung der relativen Botabweichungen
und des Reiraktionskoeffizlenten beim Ausgleich trigonome
trisch gemessener Höhennetze. Studia Geophisica et Geodetica.
1958 nr 2
13] Pękalski Μ., Wojtasik Μ.: Średnie, błędy współrzęd
nych punktu Ivyznaczonego prostymi konstrukcjami kątowymi
i kątowo liniowymi. Prz. Geod. R. 44: 1972 nr 6
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Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej SGP
za lipiec 1978 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w Iipcu 1978 roku wyniosły
65 485 złotych.
W Iipcu 1978 roku wypłacono 7 za
pomóg pośmiertnych na kwotę 70 000
złotych.
W okresie sprawozdawczym objętym
niniejszą informacją zmarli następu
jący koledzy: Józef Miniewski z Od
działu SGP w Warszawie, lat 68,
344

zmarł 12 VI 1978 r. (zawiadomienie nr
1373) ; Zygmunt Bolesław Grabowiecki
z Oddziału SGP w Kielcach, lat 76,
zmarł 22 V 1978 r. (zawiadomienie nr
1374) ; Stefan Blady z Oddziału SGP
w Poznaniu, lat 72, zmarł 12 VI 1978 r.
(zawiadomienie nr 1375); Tadeusz
Presz z Oddziału SGP w Rzeszowie,
lat 77, zmarł 20 VI 1978 r. (zawiado
mienie nr 1376); Kazimierz Pudelski
z Oddziału SGP w Poznaniu, lat 57,
zmarł 24 VI 1978 r. (zawiadomienie nr
1377); Arkadiusz Andrzej Kaszyński z
Oddziału SGP w Poznaniu, lat 43,

zmarł 28 VI 1978 r. (zawiadomienie nr
1378) ; Antoni Stanisław Kodroń z Od
działu SGP w Białymstoku, lat 81,
zmarł 18 V 1978 r. (zawiadomienie nr
1379) .
KASA ZAPOMOGOWA

W Iipcu 1978 roku wypłacono 2 za
pomogi losowe na sumę 4500 złotych,
w tym: 1 koledze z Oddziału SGP w
Rzeszowie i 1 koledze z Oddziału SGP
w Poznaniu.
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JAN STRZAŁKOWSKI______________
Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Łódź

Uwagi o działalności Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
Miejskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego w Łodzi
Prezydent miasta Łodzi, wydając Zarządzenie nr 40
z dnia 1 października 1976 r. w sprawie zasad uzgadnia
nia dokumentacji technicznej oraz obowiązku prowadzenia
ewidencji nadziemnych i podziemnych urządzeń inżynie
ryjnych na terenie województwa miejskiego łódzkiego,
określił tryb postępowania przy uzgadnianiu dokumentacji
projektowej dotyczącej budowy tych urządzeń. Zarządze
niem tym został powołany Zespół Uzgadniania Dokumen
tacji, o zasięgu działania w granicach administracyjnych
województwa.
Zespół Uzgadniania Dokumentacji, działający przy Miej
skim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym w Łodzi, jest jedy
nym uprawnionym organem administracyjnym mającym
uprawnienia do dokonywania „ uzgodnień. Żądaniem Zespo
łu jest uzgadnianie i koordynowanie dokumentacji pro
jektowej dotyczącej infrastruktury technicznej w ujęciu
przestrzennym i funkcjonalnym. Zespół działa, opierając
się na dobrej i aktualnej mapie zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej z uzbrojeniem podziemnym. Projekty
uzgadniane na etapie opracowania założeń techniczno-eko
nomicznych lub projektu technicznego są rejestrowane,
a przebieg (i usytuowanie) projektowanych obiektów jest
ewidencjonowany na mapie koordynacyjnej. W zgłasza
nym projekcie ocenia się usytuowanie poszczególnych
obiektów w powiązaniu z kompleksowym zagospodarowa
niem i uzbrojeniem terenu. Zespół w swych rozważaniach
bierze pod uwagę istniejącą zabudowę i jej stan tech
niczny, dotychczasowe uzbrojenie terenu i jego dalszą
przydatność, konfiguracje terenu, a także problemy ochro
ny środowiska. Istotne jest, aby na etapie dokonywanych
uzgodnień przewidzieć sposoby utrzymania i następnie za
chowania istniejącej zieleni, a zwłaszcza pomników przy
rody. Zespół bierze także pod uwagę możliwości poboru
wody, sposób odprowadzenia ścieków, istniejące oraz spo
dziewane zadymienie i zapylenie, możliwości prawidłowej
eksploatacji projektowanych obiektów oraz ich utrzyma
nie i konserwację. Dużą uwagę zwraca się na wielkość
zajmowanego terenu oraz na przebieg linii rozgraniczają
cych.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji
dysponujących uzbrojeniem podziemnym, branżowi specja
liści z dziedziny ochrony środowiska, komunikacji, admi
nistracji terenowej i planowania, a w miarę potrzeb —
inni rzeczoznawcy. Są to fachowcy znający doskonale wa
runki działania poszczególnych rodzajów uzbrojenia tere
nu, zasady jego eksploatacji i kierunki rozwoju danej
branży lub dziedziny wiedzy. Ich wiedza i wieloletnie
doświadczenie pozwalają Zespołowi na podejmowanie de
cyzji trafniejszych aniżeli przy uprzednio stosowanym po
stępowaniu. Podejmowane decyzje mają poważny wpływ
na poprawne dysponowanie środkami materialnymi oraz
to, co w późniejszym okresie nazywamy zazwyczaj pozio
mem życia.

Zasady urbanistyki podziemnej, którymi kieruje się Ze
spół Uzgadniania Dokumentacji, opierają się na dokład
nym rozeznaniu opracowywanego terenu (struktury istnie
jących obiektów budowlanych, uzbrojenia terenu i potrzeb
ludności). Odpowiednie rozplanowanie obiektów podziem
nych, zabezpieczenie miejsc kolizyjnych, zastosowanie od
powiednich systemów zabezpieczających urządzenia przed
awariarrii — to główne aspekty pracy członków Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji.
Niepoślednią rolę odgrywają także zagadnienia natury
ekonomicznej, dotyczące sfery efektywności inwestycji:
kolejność realizacji poszczególnych urządzeń, rodzaj ma
teriałów przewidzianych do zastosowania w trakcie wyko
nywania prac budowlano-montażowych, konieczność zasto
sowania obiektów zastępczych lub tymczasowych, obja
zdów, dróg zapasowych oraz inne czynniki mające istotny
wpływ na wielkość przewid.vwanych nakładów i ich osta
teczny efekt. Zespół Uzgadniania Dokumentacji jako organ
koordynujący i nadzorujący prawidłowość realizacji inwe

stycji w układzie przestrzennym jest zdolny do prawidło
wego działania jedynie przy ścisłej współpracy z geodezją,
z organami planowania przestrzennego, instytucjami eks
ploatującymi, administracją terenową, organami nadzoru
ruchu drogowego, ochrony środowiska i organami nadzoru
budowlanego.
Mając nà uwadze zapewnienie prawidłowości realizacji
procesu inwestycyjnego minister Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska wydał rozporządzenie z dnia 20 lu
tego 1975 r. (Dz. U. nr 8, poz. 47) w sprawie rodzajów
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych i czyn
ności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, zaś
prezydent miasta Łodzi wydał zarządzenie wykonawcze
nr 26 z dnia 25 Iipca 1977 r. — w sprawie wytycznych,
dotyczących przeprowadzenia geodezyjnych powykonaw
czych pomiarów inwentaryzacyjnych obiektów budowla
nych na terenie województwa miejskiego łódzkiego.
Wydanie wymienionych aktów prawno-technicznych oraz
konsekwentna ich realizacja pozwalają na uzyskiwanie w
krótkim czasie aktualnej mapy zasadniczej, gwarantującej
prawidłową realizację uzgodnionych planów zagospodaro
wania terenu. Zarządzenia te dokładnie precyzują udział
geodezji w procesie kształtowania przestrzennego infra
struktury technicznej, która ma spełniać i spełnia funkcje
kontrolne, koordynacyjne i porządkowe w zakresie swego
działania w całym procesie inwestycyjnym.
Każde zamierzenie inwestycyjne i wszelkiego rodzaju
opracowania dotyczące planów zagospodarowania prze
strzennego powinny powstawać w oparciu o aktualną
i prawidłowo wykonaną dokumentację geodezyjną, którą
jest mapa zasadnicza lub jej pochodne.
Mapa zasadnicza miasta Łodzi opracowywana jest w
skali 1: 500 i zawiera dwie warstwy informacyjne:
— stan zagospodarowania podziemnego i nadziemnego;
— ukształtowanie terenu.
Mapa jako podstawa opracowania wszelkiego rodzaju
planów zagospodarowania i realizacji inwestycji gwaran
tuje im prawidłowy i bezkolizyjny przebieg.
W mieście Łodzi, a następnie na pozostałych terenach
województwa rozpoczęto realizację zakładania i ciągłej
aktualizacji mapy zasadniczej. Problem ten jest stopniowo
lecz konsekwentnie rozwiązywany. Jest to olbrzymie za
danie techniczne i organizacyjne, wymagające długofalo
wego, stanowczego i konsekwentnego działania wszystkich
uczestników procesu inwestycyjnego.
Stała aktualizacja mapy zasadniczej niezbędna jest
zwłaszcza w zakresie nowo wybudowanych elementów
uzbrojenia podziemnego. Aktualność tej sfery informacji
zapewnia Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Łodzi,
wykonujące od 1969 r. ciągłą inwentaryzację urządzeń pod
ziemnych (przed zasypaniem) na terenie Łodzi, a obecnie
również na obszarze całego województwa. Wśród uczest
ników procesu inwestycyjnego oraz gestorów uzbrojenia
podziemnego została ugruntowana zasada, że nie ma żad
nej podstawy do odbioru nowo wybudowanych urządzeń
podziemnych i nadziemnych, jeżeli nie dokonano uprzed
nio odpowiednich geodezyjnych pomiarów powykonaw
czych. Pozwala to na stwierdzenie, czy obiekt (ewentual
nie jego element) został wybudowany zgodnie z uzgodnio
nym i zatwierdzonym planem realizacyjnym, zaewiden
cjonowanym w Zespole Uzgadniania Dokumentacji i uwi
docznionym na mapie koordynacyjnej. Dokumenty sporzą
dzone w trakcie pomiarów powykonawczych są niezbęd
nymi załącznikami do zbioru dokumentacji powykonaw
czej, stanowiącej podstawę do ostatecznego odbioru zreali
zowanego obiektu. Stanowią one ponadto jedyny materiał
służący do uzupełnienia treści mapy zasadniczej.
Prace geodezyjne w procesie planistyczno-inwestycyjnym zapewniają planową gospodarkę przestrzenną, pra
widłową realizację inwestycji, eksploatację i użytkowanie
infrastruktury technicznej.
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Nabycie własności posiadanych gruntów w trybie administracyjnym
Część Il - Nabycie własności posiadanych nieruchomości przez upływ czasu
Ustawa obejmuje również regulację prawną nierucho
mości, które w dniu 4X11971 r., tj. w dniu wejścia w
życie przepisów, pozostawały w samoistnym posiadaniu
rolników na innych warunkach niż określone w art. 1
ust. 1 ustawy.
Nabycie nieruchomości na zasadzie art. 1 ust. 2 ustawy
następuje w przypadku spełnienia łącznie następujących
warunków:
— przedmiot uregulowania odpowiada pojęciu nierucho
mości w rozumieniu ustawy,
— nieruchomość pozostawała w dniu 4X11971 r. w sa
moistnym posiadaniu rolnika-posiadacza,
— objęcie nieruchomości w posiadanie przez rolnika
-posiadacza nastąpiło na innych warunkach niż określone
w art. 1 ust. 1 ustawy,
— nieprzerwany okres posiadania lat 5 (w dobrej wie
rze) lub lat 10 (w złej wierze) przed dniem 4X11971 r.,
tj. dniem wejścia w życie ustawy,
— nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa na
bywcy.
Nabycie na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy następuje
podobnie jak w ust. 1 tegoż artykułu — z mocy samego
prawa. Podejmowane na podstawie tego przepisu decyzje
mają podobnie jak przy art. 1 ust. 1 ustawy charakter
deklaratoryjny, tzn. poświadczają nabywcom własność w
odniesieniu do nieruchomości nabytych w dniu 4 XI1971 r.
z mocy samej ustawy.
Przepis art. 1 ust. 2 ustawy ma zastosowanie szczególnie
do nieruchomości spadkowych pozostających w bezumow
nym posiadaniu spadkobierców w odniesieniu do przy
padków, gdy np. posiadacz zależny zmienił charakter po
siadania na samoistny (od momentu dokonania zmiany),
a także w innych przypadkach, gdy objęcie nieruchomości
w posiadanie w okresie przed 4 XI1971 r. nastąpiło nie
w wyniku zawarcia jednej z umów wymienionych w
art. 1 ust. 1 ustawy.
Niekiedy część nieruchomości znajduje się w posiadaniu
rolnika na podstawie zawarcia nieformalnej umowy, część
zaś bezumownie. Powstanie więc kwestia wyboru i zasto
sowania właściwej podstawy uwłaszczenia. Praktyka od
początku zajęła słuszne stanowisko, zgodnie z którym
stosowanie art. 1 ust. 2 jest możliwe jedynie w warun
kach, gdy nie wchodzi w grę art. 1 ust. 1 ustawy »). Za
równo organy orzekające, jak i strony nie mają pod tym
względem żadnego wyboru. Nabycie na podstawie art. 1
ust. 2 ustawy następuje na nieco innych przesłankach
niż w art. 1 ust. 1 ustawy i jest nieodpłatne (art. 5 ust. 4
ustawy) «). Dlatego też w przypadku, gdy rolnik objął
w posiadanie nieruchomość częściowo w następstwie za
warcia umowy nieformalnej, częściowo zaś bezumownie,
podstawę uwłaszczenia stanowi zarówno ust. 1 jak i ust. 2
artykułu 1 ustawy, naturalnie — każdy z nich w odpo
wiednim zakresie. Zasada ta ma odpowiednie zastosowanie
również przy nabyciu udziałów.
Z uwagi na pewne podobieństwo przesłanek nabycia
z art. 1 ust. 2 ustawy z przesłankami nabycia nierucho
mości na podstawie przepisów kodeksu cywilnego przez
zasiedzenie może powstać wątpliwość, czy nabycie na
podstawie tego przepisu podporządkowane zostało zasadom
ogólnym, obowiązującym przy zasiedzeniu, czy też zacho
wuje ono pewną odrębność w stosunku do tych przepisów.
Ugruntował się dość jednolity i wydaje się słuszny po
gląd, że ten rodzaj uwłaszczenia, aczkolwiek opiera się
na posiadaniu wykonywanym przez ściśle sprecyzowany
okres czasu, nie jest podporządkowany zasadom obowią
zującym przy zasiedzeniu. Ustawa ma charakter szczególny
>) Zasada znajduje poparcie w doktrynie (por. Μ. GintowtWybrane zagadnienia na tle ustawy o uregulowaniu gospodarstw
rolnych. Zeszyty Probiemowo-Analityczne. Ministerstwo Sprawied
liwości, 1972, s. 22.
,) B. Mościcki — Odpłatność za nieruchomości nabyte na
PodstauHe ustawy uwłaszczeniowej. Wieś Współczesna, 1977, nr 6.
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i zamiarem ustawodawcy nie było podporządkowanie na
bycia na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy zasadom obowią
zującym przy zasiedzeniu (172 k.c.).
Świadczy za tym — jak się trafnie w piśmiennictwie
podkreśla — szereg uregulowań charakterystycznych je
dynie dla ustawy. Na przykład z art. 10 ustawy wynika,
że nabywca nieruchomości z mocy ustawy ponosi osobistą
odpowiedzialność za ciążące na nieruchomości należności
Państwa oraz za świadczenia objęte prawem dożywocia3).
W literaturze podniesiono, i to trafnie, że do niektórych
sytuacji regulowanych ustawą mają jednak zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego. Wskazuje się na przypadki,
gdy ustawa sama odsyła do tych przepisów (art. 8 i 9
ustawy), gdy nie normuje samodzielnie instytucji, którymi
się posługuje (odnosi się to np. do dożywocia, ograniczo
nych praw rzeczowych i hipoteki), bądź gdy operuje ter
minami z kodeksu cywilnego, nie wyjaśniając ich znacze
nia dla własnych potrzeb, jeśli znaczenie terminu w pra
wie cywilnym nie naruszą podstawowych założeń ustawy,
która ma — jak wiadomo — na względzie nieco inne
cele niż prawo cywilne.
Przepis art. 1 ust. 2 ustawy mówi o nieprzerwanym
5- lub IO-Ietnim posiadaniu nieruchomości. Powstaje pyta
nie: czy do wymaganych okresów nabycia nieruchomości
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy mają zastosowanie
przepisy o biegu terminów zasiedzenia, w szczególności
przepisy art. 121, 173 i 175 kodeksu cywilnego. Instrukcja
w § 8 pkt. 1 wyjaśnia, że w omawianym zakresie przepisy
dotyczące biegu zasiedzenia nie mają zastosowania. Jest
to wyjątkowy charakter rozwiązań, u podstaw których
leży jak najszybsze zlikwidowanie szkodliwych (zarówno
z punktu gospodarczego jak i prawnego) stanów niefor
malnego władania gruntami. Zasada ta została poparta
w piśmiennictwie4), przy czym zwrócono trafnie uwagę,
że przepis art. 14 ust. 4 ustawy w sposób dość wyraźny
wyłącza wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Pozbawia
on nawet w stosunku do nabywców nieruchomości z usta
wy skutków, tytuły egzekucyjne zasądzające wydanie nie
ruchomości, choćby w świetle przyjętego poglądu właści
ciel nie móeł odzyskać nieruchomości z powodu siły wyż
szej (art. 121 pkt 4 k.c.) *).
Podobne stanowisko zostało zajęte co do małoletniego
właściciela, o którym mowa w art. 173 k.c. Okoliczność, że
w dniu 4X11971 r. nieruchomość należała do małoletniego
właściciela, nie wyłącza uwłaszczenia, o ile spełniona zo
stała przesłanka nieprzerwanego 5-letniego lub IO-Ietniego
samoistnego posiadania nieruchomości przez nabywcę6).
Przepis art. 1 ust. 2 ustawy nie wchodzi jednak w rachu
bę, gdy małoletni gospodaruje na nieruchomości przy
pomocy członków najbliższej rodziny (rodziców, rodzeń
stwa, dziadków), lub gdy jego nieruchomość pozostaje we
władaniu np. pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego,
zarządcy, wykonawcy testamentu. Władanie tych osób —
jako że nie ma charakteru posiadania samoistnego (jest
to dzierżenie) — nie prowadzi do skutków z art. 1 ust. 2
ustawy.
Argumentacja przyjętego powszechnie (przez praktykę
i w piśmiennictwie) stanowiska co do odmowy stosowania
w pracach uwłaszczeniowych przepisów dotyczących biegu
·) Por. St. Breyer — Uregulowanie własności gospodarstw
rolnych. Studia Prawnicze, 1973, nr 38, s, 82; B. Sygut- Ure
gulowanie własności gospodarstw rolnych przed sądami i organa
mi administracji rolnej. Palestra, 1973, nr 4, s. 27; Μ. Gintowt

P

— op. clt., s. 23.
4) Μ. Glntowt — op. cit., s. 23; St. Breyer — op. cit.,
s. 84 (chociaż jego zdaniem ograniczone zastosowanie może mleć
przepis art. 121 k.c.); St. Rakowski — Cywilnoprawne aspekty
ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych N.P. 1973
nr 11, s. 1650.
·) Μ. Glntowt — op. cit., s. 23; St. Breyer — op cit.,
s. 85.
∙) Μ. Gintowt — op. cit., s. 23 — twierdzi, i słusznie, że
gdyby miało być Inaczej, musiałoby to znaleźć wyraz w treści
przepisu art. 14 ust. 4 ustawy.

zasiedzenia — jest przekonywająca. Przepis art. 1 ust. 2
ustawy kładzie duży akcent na nieprzerwane samoistne
posiadanie nieruchomości przez okres 5 lub 10 lat do dnia
4 XI1971 r. Pozostaje zatem do wyjaśnienia kwestia doty
cząca zakresu stosowania przy nabyciu z art. 1 ust. 2
ustawy przepisów kodeksu cywilnego odnoszących się do
domniemań, w szczególności przewidzianych w art. 339—
340 k.c. lub w art. 345 k.c. Zarówno praktyka7) jak
i doktryna8) opowiadają się za dopuszczalnością uwzględ
niania tych domniemań przy ocenie dokonywanej również
w ramach przepisu art. 1 ust. 2 ustawy. Sformułowanie
samoistnego posiadania nieruchomości przez nieformalnego
nabywcę uwzględnia się także stan posiadania jego po
przednika. Zarówno w praktyce jak i piśmiennictwie przyj
muje się na ogół, że zasada ta ma również zastosowanie
w przypadku art. 1 ust. 2 ustawy w odniesieniu do spad
kobierców 9),
Zachodzi zatem możliwość zaliczania do okresu posiada
nia nieruchomości przez posiadacza-spadkobiercę czasu
posiadania nieruchomości przez jego spadkodawcę. Rozwią
zanie nawiązuje do hipotezy z art. 176 § 2 k.c., w świetle
którego posiadacz może doliczyć do czasu, przez który
sam posiada, czas posiadania nieruchmości spadkodawcy
(poprzednika). W praktyce przyjęto jednak, że względem
zstępnego spadkodawcy zasada ta ma zastosowanie tylko,
gdy on jest jedynym spadkobiercą, bądź gdy inni spad
kobiercy nie posiadają uprawnień do dziedziczenia gospo
darstwa. W przeciwnym razie posiadacz nabywa własność,
gdy sam posiadał nieruchomość przez okres lat 5 lub 10
do dnia 4 XI1971 r.j0).
Nieco szerszy zasięg ma przyjęta w praktyce zasada
względem pozostałego przy życiu małżonka. Instrilkcja w
§ 8 pkt. 1 wyjaśnia, że do okresu posiadania nierucho
mości przez pozostałego przy życiu małżonka dolicza się
w każdym przypadku okres posiadania jego zmarłego
współmałżonka, bez względu na to, czy zmarły małżonek
był właścicielem, współwłaścicielem czy tylko samoistnym
posiadaczem nieruchomości. Żyjący małżonek otrzymuje
akt własności ziemi na całe gospodarstwo, choćby nawet
posiadał udział w tym gospodarstwie. Wykładnia ma prze
de wszystkim na celu daleko idące uproszczenie postępo
wania uwłaszczeniowego.
Doniosłe znaczenie przy regulowaniu własności na pod
stawie art. 1 ust. 2 ustawy ma — ze względu na skrócony
okres posiadania — przesłanka dobrej wiary posiadacza.
Do nabycia nieruchomości wystarczy jedynie 5-letni okres,
gdy posiadacz uzyskał posiadanie w dobrej wierze. W
przypadku złej wiary konieczny jest IO-Ietni okres posia
dania. Przyjmuje się, że do oceny dobrej lub złej wiary
posiadacza z ustawy miarodajna jest — podobnie jak w
prawie cywilnym — chwila objęcia nieruchomości w po
siadanie samoistne; późniejsze przekształcenie dobrej wia
ry w złą wiarę nie ma znaczenia ɪɪ). Przy doliczaniu do
wymaganych okresów nabycia nieruchomości okresu posia
dania nieruchomości przez poprzednika decydujące zna
czenie przy ocenie dobrej lub złej wiary posiadacza powin
na mieć chwila objęcia w posiadanie nieruchomości przez
poprzednika obecnego posiadacza 12).
Ustalenie kryteriów pojęcia dobrej wiary, którym to
pojęciem operuje ustawa w art. 1 ust. 2, nie jest łatwe.
Zarówno w orzecznictwie jak i literaturze nie ma jedno
litego poglądu na temat wykładni tego pojęcia ιa). Trafnie
twierdzi Μ. Gintowt, że obok tradycyjnego14) ujmowa
nia dobrej wiary, polegającego na usprawiedliwionym
przekonaniu posiadacza, iż przysługuje mu takie prawo do
rzeczy, jakie on faktycznie wykonuje15) — można zauwa
żyć również interpretację rozszerzającą (stosowaną przy
realizacji roszczenia z art. 231 k.c.), według której dobra
wiara posiadacza rzeczy w rozumieniu obowiązującego
’) Praktyka potwierdzona stanowiskiem Ministra Rolnictwa w
sprawie 305/495/73.
·) Por. Μ. Gintowt — op. cit., s. 25; St. Rakowski—
ɑp. cit., s. 1653; St. Breyer — op. cit., s. 85.
,) Por. § 8 pkt 1 instrukcji ministra Rolnictwa; Μ. Gintowt
— op. cit., s. 24.
'·) Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa (Biuletyn, 1973, nr 3).
“) Por. Komentarz do Kodeksu Cywilnego, t. I, s. 475.
“) Por. Komentarz do Kodeksu Cywilnego, t. I, s. 480.
*·) Por. Komentarz do Kodeksu Cywilnego, t. I, s. 474, 617÷619.
“) Μ. Gintowt — op. cit., s. 24. Por. także Komentarz do
Kodeksu Cywilnego, t. I, s. 474.
's) Orzeczenie SN z dnia 23 VIII 1955 r., 1 CR 307i55 (OSN 1956,
Poz. 26) i z dnia 25 VI 1968 r., III-CRN 159/68 (OSPiKA 1970 nr 10,
poz. 197). Por. także Komentarz do Kodeksu Cywilnego, t. I,
s. 617 oraz podaną tam literaturę.

prawa jest równoznaczna z przekonaniem posiadacza, opar
tym na obiektywnych przesłankach wywodzących się ze
stosunku będącego podstawą i przyczyną konkretnego sta
nu faktycznego, że jego posiadanie niczyjego prawa nie
narusza 18).
Słusznie podniesiono w literaturze, że cel ustawy uza
sadnia przyjęcie wykładni pojęcia dobrej wiary dla po
trzeb art. 1 ust. 2 ustawy w szerszym znaczeniu, bowiem
jej klasyczna postać może wystąpić jedynie sporadycz
nie 17), np. gdy posiadacz nabył nieruchomość aktem for
malnym, dotkniętym jednak nieważnością z innych powo
dów, albo gdy posiadacz nabył nieruchomość nieformalnie
w przekonaniu, że działał zgodnie z prawem (wyjątkowość
sytuacji)18). Trudno przyjąć w świetle założeń ustawy, aby
znaczenie pojęcia dobrej wiary, o którym mowa w art. 1
ust. 2 ustawy, ograniczało się do tak wąskiego zakresu19).
W praktyce powstała też wątpliwość, czy przepisy ko
deksu cywilnego, czy też art. 1 ust. 2 ustawy mają zasto
sowanie w przypadku, gdy wymagany termin do zasiedze
nia w świetle przepisów kodeksu cywilnego upłynął przed
4X11971 r. i rolnik jest nadal w posiadaniu nieruchomo
ści (zachowane zostały również terminy z ustawy). Nabycie
własności przez zasiedzenie następuje z chwilą upływu
terminu przewidzianego dla zasiedzenia. Postanowienie
sądu stwierdzające nabycie nieruchomości przez upływ
wymaganego terminu ma jedynie charakter deklaratywny.
Zatem nabycie nieruchomości w okresie przed 4X1971 r
w drodze zasiedzenia — wyłącza stosowanie przepisu
art. 1 ust. 2 ustawy. Nie można bowiem nabyć własności
tego, czego się jest już właścicielem. Zasada ta została
potwierdzona stanowiskiem Sądu Najwyższego w uchwale
z dnia 21 1 1972 r.20). W świetle zajętego stanowiska postę
powanie w sprawie o zasiedzenie, w której materiał wska
zuje, że nabycie własności nieruchomości w tej drodze
nastąpiło przed dniem 4 XI1971 r., nie podlega zawieszeniu
na podstawie art. 14 ustawy z 26X 1971 r. W piśmienni
ctwie reprezentowane są takżp odmienne poglądy21).
Z reguły regulowanie stanu prawnego gruntów podda
nych scaleniu następuje przed dokonaniem scalenia22).
Może się jednak zdarzyć, że scaleniem zostaną objęte nie
ruchomości pozostające w samoistnym posiadaniu rolnika.
Wydane orzeczenie o zatwierdzeniu projektu scalenia obej
muje inne nieruchomości niż te, z którymi posiadacz wszedł
do scalenia i istniejący w dniu 4 XI1971 r. stan prawny
odpowiada faktycznemu na gruncie.
Powstaje pytanie — czy- dokonana w trakcie scalenia
zmiana przedmiotu posiadania nie szkodzi uwłaszczeniu.
W literaturze przyjęto zapatrywanie, że w tym i innych
podobnych przypadkach, np. przy wycofaniu wkładu z rol
niczej spółdzielni produkcyjnej, należy przyjmować fikcję
identyczności przedmiotu posiadania, co nie szkodzi uwła
szczeniu 23). Zasada ta stosowana jest w praktyce. Przy
jęto, że w takich sytuacjach uczestnik scalenia kontynuuje
jedynie dawne posiadanie24). Samoistny posiadacz (uczest
nik postępowania scaleniowego) nabywa jednak własność
w odniesieniu do nieruchomości, z którą wszedł do scalenia
i którą w wyniku dokonanego przed dniem 4X11971 r.
'·) Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 25 V 1955 r.,
1 CO 14/55 (OSN 1956, poz. 92); OSN z dnia 13 1X 1962 r., 1 CR
521/62 (OSPiKA 1964, poz 148) — dobra wiara łączy się z przeko
naniem posiadacza, że wykonując prawo własności innej osoby,
osoby tej nie krzywdzi, np. w przypadku objęcia w posiadanie
gruntów porzuconych przez właściciela, w orzeczeniu z dnia
29 X 1957 r., 1 CR 952/57 (N.P. 1958 nr 6, s. 116), SN wyraził pogląd,
że w pewnych wypadkach z dobrej wiary powinien korzystać
posiadacz w złej wierze, gdy wymagają tego zasady współżycia
społecznego, o ewolucji orzecznictwa dotyczącego zakresu pojęcia
dobrej wiary przy realizacji roszczenia z art. 231 k.c. — por. Ko
mentarz do Kodeksu Cywilnego, t. I. s. 617÷621.
■’) Μ. Gintowt — op. cit., s. 25; St. Breyer — op. cit.,
s. 86.
's) Por. Komentarz do Kodeksu Cywilnego, t. I, s. 617.
”) St. Breyer twierdzi — i chyba trafnie — że przyjęcie
wykładni dobrej wiary w klasycznym znaczeniu pozostawałoby
w sprzeczności z założeniami ustawy (op. cit., s. 86).
2∙) Uchwała SN z dnia 21 I 1972 r., III-CZP 95/71 (OSN z 1972 r.,
nr 6, poz. 107). Sąd Najwyższy potwierdził to stanowisko w uchwa
le z 18 II 1972 r., III-CZP 98/71 (OSN z 1972 r., nr 7÷8, poz. 126).
Por. także Μ. Gintowt — op. cit., s. 24.
") St. Breyer twierdzi, że nie jest potrzebne ani wskazane
przy ustalaniu stanu własności uwłaszczonych nieruchomości uza
leżniać wydanie decyzji od uprzedniego przeprowadzenia zaleg
łych postępowań spadkowych i stwierdzenia zasiedzeń, gdyż taka
praktyka hamowałaby przeprowadzenie regulacji (op. cit., s. 71
i 100).
a)B. Mościcki — Regulowanie stanu prawnego na obszarze
scalenia. Przegląd Geodezyjny 1968, nr 7.
”) St. Breyer, op. cit., s. 75.
≈4) St. Breyer — Cywilnoprawne skutki wymiany gruntów.
MP nr 1÷2 z 1956 r., s. 66. Odmienne stanowisko zajął Sąd Naj
wyższy w orzeczeniu ZC 57/50 (OSN 1950, poz. 42) z dnia 28II
1950 r.
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scalenia i wymiany przeznaczono dla innego uczestnika
scalenia, o ile nadal pozostawała ona w dniu 4 XI1971 r.
w jego posiadaniu i gdy spełnia on przesłanki uwłaszcze
nia ts).
Zdarzają się przypadki, że rolnik, który nabył własność
gospodarstwa na podstawie art. 2 dekretu z 6 XI1951 r.
o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospo
darstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz. U.
nr 46, poz. 346), zmarł przed otrzymaniem aktu nadania
i decyzji o wykonaniu aktu nadania. Jak wiadomo, wy
mienione akty jedynie poświadczają osadnikom własność
nabytą z mocy prawa. Niektóre takie nieruchomości pozostają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy w samo
istnym posiadaniu osób trzecich. Wyłania się pytanie: czy
osoba trzecia może zrealizować roszczenie z ustawy w
odniesieniu do nieruchomości, co do której postępowanie
uwłaszczeniowe w trybie przepisów o osadnictwie rolnym
nie zostało jeszcze formalnie zakończone {osadnik nie
otrzymał przed śmiercią aktu nadania i decyzji o wyko
naniu tego aktu). Samoistne posiadanie nieruchomości przez
osadnika prowadzi do skutków z ustawy bez względu na
to, że osadnik nie otrzymał przed śmiercią aktu nadania
i decyzji o wykonaniu tego aktu 2β). Tak'a nieruchomość
nie należy do państwa, bowiem osadnik nabył jej wła
sność z mocy samego prawa. To, że osadnik nie otrzymał
odpowiednich dokumentów potwierdzających nabycie wła
sności nieruchomości z mocy samego prawa, świadczy je
dynie o nieudolności w działaniu administracji.
Wyjaśnienia wymaga również kwestia, czy przepis art. 1
ust. 2 ustawy ma również zastosowanie do działek gruntu
bądź przygranicznych pasów gruntów, które mają być
wydane w następstwie dokonanego w okresie przed 4X1
1971 r. rozgraniczenia. Chodzi o sytuacje, gdy istniejący w
dniu 4 XI1971 r. stan faktycznego władania nie odpowiada
stanowi prawnemu ustalonemu w przeprowadzonym postę
powaniu rozgraniczeniowym (oczywiście również w okresie
przed 4 XI1971 r.).
Istota rozgraniczenia polega na ustaleniu granic nieru
chomości, gdy stały się one sporne lub gdy uległy za
tarciu27). Z reguły korekturze w zakresie posiadania ule
gają niewielkie pasy przygranicznych gruntów, z których
utworzenie odrębnej działki ewidencyjnej, ze względu na
szerokość pasa, jest trudne, a raczej niemożliwe. Istnieje
pogląd, że ustawa nie może odnosić się do tego rodzaju
przypadków. Za takim rozwiązaniem przemawiają przede
wszystkim względy techniczne, a także racje gospodarcze
i prawnef8). Nie dotyczy to jednak, w myśl omawianego
poglądu, przypadków, gdy zachodzi możliwość utworzenia
z takich gruntów odrębnej działki ewidencyjnej; wówczas
ustawa ma zastosowanie. Przyjęte w praktyce zasady
zmierzają jednak w odmiennym kierunku29). W praktyce
przyjmuje się również, że gdy nieruchomości należące do
rolników mają uregulowany stan prawny i w dniu 4X1
1971 r. istniały rozbieżności co do przebiegu granicy (roz
graniczenia jeszcze nie było), ustawa o uregulowaniu wła
sności nie ma zastosowania. Trafnie uznaje się, że w tym
przypadku właściwa jest tylko droga sądowa’“).
Stosownie do art. 231 § 1 k.c. samoistny posiadacz grun
tu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub
pod powierzchnią gruntu budynek lub urządzenie o war
tości zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel
przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednie
wynagrodzenie. Budujący na cudzym gruncie w warun
kach określonych w tym przepisie nie nabywa własności
gruntu z mocy przepisu art. 231 k.c. Istnieje w tym przed
miocie słuszny pogląd poparty praktyką, że przepis art. 1
ust. 2 ustawy ma zastosowanie do przypadków, o których
mowa w art. 231 § 1 k.c.31), nie wyłączając — jak słusznie
zaznaczono — spraw, w których wszczęte zostało w okresie
przed 4 XI1971 r. postępowanie na podstawie tego prze
pisu, jeśli oczywiście zabudowana działka wchodzi w skład
gospodarstwa rolnego nabywcy.
“) W tym kierunku zmierza praktyka potwierdzona stanowiskiem
Ministerstwa Rolnictwa. Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa, 1973,
nr 4 (57).
“) Praktyka potwierdzona stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa.
Biuletyn Min. Rolnictwa, 1973, nr 3 (57).
”) Μ. Gintowt — op. cit., s. 24.
“) Por. Μ. Gintowt — op. cit., s. 26. Por. także orzeczenie
Sądu Najwyższego z dnia 22III 1972 r., III-CZP 13/72 (OSN 1972
nr 7÷8, poz. 130).
**) Wykładnia ustawy zawarta w § 8 pkt. 2 instrukcji ministra
Rolnictwa wyjaśnia jednak, że ustawa ma zastosowanie w wy
padku, gdy. z nieruchomości nabytej nie można utworzyć odręb
nej działki ewidencyjnej, natomiast w akcie własności ziemi na
leży uwidocznić nawet nieruchomości przyległe, stanowiące już
własność rolnika. Wykładnia ma niewątpliwie na celu uproszcze
nie postępowania uwłaszczeniowego.
“) Praktyka potwierdzona stanowiskiem Ministerstwa Rolni
ctwa. Biuletyn Min. Roi. 1973, nr 3 (56).
“) Μ. Gintowt — op. Cit., s. 26.
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Wypada zaznaczyć, że charakterystyczną cechą dokona
nego ustawą z dniu 26 X 1971 r. unormowania jest również
i to, że ustawodawca wprowadził do niego istotne instru
menty mające na celu niedopuszczenie do zagmatwania
stosunków własnościowych na przysiłość. Chodzi o to, aby
nie dopuścić więcej do powstania na tym odcinku sytuacji
istniejącej w okresie przed wydaniem ustawy. Bardzo
istotne pod tym względem postanowienie zawiera przepis
art. 17 tej ustawy. Stosownie do dyspozycji tego przepisu,
gmina obowiązana jest kontrolować wszelkie zmiany za
chodzące we władaniu nieruchomości wchodzących w skład
gospodarstw położonych na jej terenie, np. na skutek
śmierci właściciela, opuszczenia gospodarstwa, wydzierża
wienia, zawarcia nieformalnej umowy sprzedaży, zamiany,
darowizny, dożywocia, nieformalnej umowy o dział spadku
bądź zniesienie współwłasności itp. W razie stwierdzenia,
że objęcie w posiadanie nieruchomości nastąpiło na pod
stawie jednej z wymienionych nieformalnych umów, na
czelnik gminy powinien wezwać strony do zawarcia umo
wy w formie prawem przewidzianej lub do przywrócenia
poprzedniego stanu w terminie trzech miesięcy. W we
zwaniu naczelnik zagrozi, że w razie niewykonania obo
wiązku wymierzy stosownie do obowiązujących przepisów
grzywnę, w celu przymuszenia wykonania tego obowiąz
ku 32). Grzywna może być nakładana kilkakrotnie, przy
czym każdorazowo nałożona nie może przekraczać 2000 zł,
a grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie prze
kroczyć sumy 10 000 zł. W razie zastosowania się do we
zwania naczelnika nie uiszczona lub nie ściągnięta grzyw
na podlega umorzeniu, a uiszczona może być zwrócona
na uzasadniony wniosek zobowiązanego. Jeżeli zastosowane
środki okażą się bezskuteczne, nieruchomość objęta nie
formalną umową może być przejęta na rzecz Państwa za
50% wartości ustalonej według cen stosowanych przy
sprzedaży gruntów państwowych.
Z powyższego wynika, że u podstaw założeń ustawy
leży nie tylko zlikwidowanie szkodliwych z punktu gospo
darczego stanów władania gruntami, ale również troska,
aby nie dopuścić do powstania tego ujemnego zjawiska
na przyszłość.
Omawiany przepis nie jest jedynym instrumentem wy
mierzonym przeciwko powstawaniu nieformalnych stanów
władania gruntami. Podobne założenia zawiera dyspozycja
art. 1074 kodeksu cywilnego (w brzmieniu noweli z 26 X
1971 r., Dz. U. nr 27, poz. 252). W świetle tego unormo
wania naczelnik gminy może wystąpić z urzędu z wnio
skiem do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku oraz działu
tego spadku. Chodzi tu o wypadki, gdy spadkobiercy
z różnych względów (nacisk ze strony spadkobierców nie
będących rolnikami, brak zainteresowania gospodarstwem
itp.) ociągają się z uporządkowaniem własności gospodar
stwa spadkowego. Naczelnicy gmin powinni korzystać sze
rzej z tego instrumentu, przeciwdziałając tym samym
szkodliwym skutkom wypływającym z nieuporządkowane
go stanu władania gruntami. Z drugiej strony warto po
myśleć o bodźcach dla tych, którzy bez jakiejkolwiek in
gerencji przystąpią niezwłocznie po śmierci właściciela
do uporządkowania własności gospodarstwa spadkowego,
np. jednorazowe zwolnienie ich od części bądź całości po
datku gruntowego.
W utrzymaniu ładu i porządku we władaniu gruntami
sprzyjają również obowiązujące instrumenty prawne, do
tyczące prowadzenia ewidencji gruntów. Obecnie wszelkie
zmiany stanu władania gruntami mogą być ujawnione w
ewidencji jedynie w oparciu o akty notarialne, wyroki są
dowe, bądź ważne decyzje administracyjne, np. akty wła
sności ziemi wydane na podstawie ustawy z 26X1971 r.
Wyłączone jest natomiast Obepnie wprowadzanie do ewi
dencji zmian w zakresie stanu władania gruntami, doko
nanych na podstawie nieformalnych umów dotyczących
działów spadków bądź działów rodzinnych. Ta praktyka
spowodowała w minionym okresie ujemne następstwa w
stanie władania gruntami.
W związku z realizacją przepisów cytowanej ustawy
z 26X 1971 r. organa administracji państwowej (rolnej)
wydały już ogromną liczbę decyzji uwłaszczeniowych zwa
nych aktami własności ziemi. Do ważnych zadań naczel
ników gmin należy obecnie wprowadzenie na bieżąco do
ewidencji gruntów zmian dokonanych na podstawie tych
f aktów własności. Jakakolwiek opieszałość w tym zakresie
jest wysoce szkodliwa, bowiem rozbieżność pomiędzy
faktycznym stanem władania a stanem ujawnionym w
ewidencji obniża użytkową wartość tego publicznego do
kumentu i po prostu czyni go częściowo bezużytecznym.
“) Ustawa z dnia 17 VI 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. 24, poz. 151).

Mgr inż. JADWIGA SIWEK
Lublin

Scalanie gruntów na obszarach erodowanych
Do opracowania projektu scaleniowego niezbędna jest
mapa glebowo-rolnicza w skali 1: 5000, na której pokazuje
się grunty zagrożone erozją wodną. Mapa ta nie odzwier
ciedla jednak erozji aktualnej, jak również nie podaje
zasięgu występowania erozji. Dlatego też przed projekto
waniem szczegółowym powinno się wykonać inwentary
zację gruntów podlegających erozji. Inwentaryzacji doko
nuje się na mapie topograficznej i glebowo-rolniczej w
skali 1 : 5000, opierając się na pomiarach i badaniu tere
nowym.
W wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji szczegółowej
należy:
— określić powierzchnię gruntów podlegających wodnej
erozji powierzchniowej;
— określić sieć wąwozów; tutaj ocenia się wartość
ochronno-użytkową szaty roślinnej w wąwozie, a także
ujemny wpływ wąwozu na przyległy teren (osuszanie, za
mulanie, utrudnianie zagospodarowania itp.);
— ustalić powierzchnię gruntów podlegających erozji
wietrznej wszystkich stopni;
— przeprowadzić inwentaryzację dróg ze względu na
ich przydatność do transportu rolnego. Inwentaryzację tę
wykonuje się na podstawie mapy ewidencji gruntów, jak
również rozpoznania szczegółowego w terenie. Oblicza się
długość i powierzchnię wszystkich dróg. Czynność tę wy
konuje się w celu porównania systemu komunikacyjnego
przed i po scaleniu;
— wykonać szczegółową inwentaryzację gruntów, które
dotychczas nie są wykorzystywane rolniczo, tj. gruntów
odłogujących, nieużytków naturalnych, gruntów zdegrado
wanych, wyrobisk przemysłowych itp. W pierwszej kolej
ności powinno się rozpatrzyć możliwość przywrócenia ich
rolnictwu, określając sposób, kierunki, niezbędne środki
i możliwości wykonania rekultywacji i zagospodarowania.
Inwentaryzacją szczegółową należy objąć obszar, który
ze względu na słabą jakość gleb (kl. VIz) winien być
zalesiony lub zadrzewiony, przede wszystkim ze względu
na ochronę gleb przed erozją.
Po dokonaniu pełnej inwentaryzacji gruntów przystę
puje się do szacunku porównawczego gruntów. Na obsza
rach zagrożonych erozją szacunek gruntów powinno prze
prowadzić się z uwzględnieniem rzeźby terenu i ekspozycji
stoków, rozpatrując przy tym następujące zagadnienia.
Nachylenie terenu warunkuje nasilenie erozji, utrudnia
uprawę i zmniejsza efektywność gospodarowania oraz
wpływa na zwiększenie zużycia siły roboczej i sprzętu.
Dla naszego kraju proponuje się współczynniki zawarte
TaMiea 1

Nachylenie terenu
w[.%]

Współczynnik
zmniejszający

0—6
6—10
10—18
18—27
27—35
.<35

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0.5

Stopień erozji

Bez erozji i erozja słaba
Erozja uni w.
Erozja średnia
Erozja silna
Erozja bardzo silna

Tablica 2

Normy szwajcarskie

Normy belgijskie

nachylenie terenu
W[∙%l

współczynnik
zmniejszający

nachylenie terenu
w(%]

współczynnik
zmniejszający

0—8
8—13
13—16
16—18
18—20
20—22

1
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75

6—8
8—11
11—14
14

0,96
0,90
0,80
0,70

w tablicy 1, zmniejszające wartość gruntów w zależności
od nachylenia zboczy. Na ich podstawie można również
szacować grunty w zależności od nasilenia erozji. W tabli
cy 2 przedstawiono normy szwajcarskie i belgijskie.
Drugim nie bez znaczenia czynnikiem, który powinien
być brany pod uwagę przy szacunku porównawczym na
obszarach erodowanych, jest ocena ekspozycji stoków.
Wpływ tej ekspozycji na plonowanie roślin jest zależny
od innych czynników, tj. ilości opadów, nasłonecznienia,
rodzaju gleb itp Zbocza południowe i wschodnie oceniane
są przez rolników korzystniej.
Zadrzewienie i zalesienie gruntów oraz gruntów przy
ległych do obszarów leśnych i powierzchni zadrzewionej
z punktu widzenia ochrony gleb przed erozją i ochrony
całego środowiska odgrywa pozytywną rolę. Reguluje bo
wiem warunki agroekologiczne, poprawia mikroklimat, za
pobiega erozji (szczególnie wodnej i wietrznej), a w efek
cie podnosi produkcyjność całej przestrzeni. Niemniej jed
nak przy szacunku porównawczym przyległy do lasu pas
o szerokości 20 m wycenia się o około 200∕o niżej od grun
tów bardziej oddalonych, o tej samej klasie bonitacyjnej.
Przy opracowaniu projektu szczegółowego zwraca się
uwagę na układ i przestrzenne rozmieszczenie użytków
rolnych i leśnych, kierując się zasadą, że kompleksy grun
tów powinny być wyznaczane tak, by przeciwdziałały
zjawiskom erozyjnym; chodzi szczególnie o erozję wodną
i wietrzną.
Najkorzystniejszym rozmieszczeniem pól w terenach ero
dowanych jest poprzecznostokowe. Poprzecznostokowa
uprawa roli została powszechnie uznana za podstawowy za
bieg przeciwerozyjny na gruntach ornych.
Następne zagadnienie, które nie może być pominięte w
projekcie scaleniowym, to układ dróg. Nieprawidłowo wy
tyczone i nie umocnione drogi, podlegające erozji, są czę
sto przyczyną powstawania wąwozów. W polskiej literatu
rze zaleca się wyznaczanie dróg poprzecznie do spadku,
które w zasadzie nie ulegają rozmywaniu, a wręcz stano
wią zabieg przeciwerozyjny dla przyległych pól. Drogi
o małym natężeniu ruchu należy skutecznie zabezpieczać
przez zadarnienie. Pewne skrawki terenu o kształtach naj
częściej nieregularnych, nie nadających się pod uprawę
rolniczą, przeznacza się pod zadrzewienie lub zalesienie.
Również zbocza silnie erodowane, o spadkach większych,
powinny być zalesiane.
Na etapie projektowania należy opracować dokumenta
cję projektowo-kosztorysową rekultywacji poerozyjnych
nieużytków i gruntów zdewastowanych. Przygotowane pro
jekty rekultywacji, renowacji, melioracji itp. w miarę
możliwości powinny być przed wyznaczeniem projektu na
gruncie w pełni zrealizowane w krótkim czasie.
Przy rekultywacji należy uwzględnić następujące kie
runki zagospodarowania- połowy, sadowniczy, łąkowo-pastwiskowy, leśny i wodny. Kierunek zagospodarowania
wybiera się w zależności od lokalnych warunków klimatyczno-glebowych oraz konfiguracji terenu. Na gruntach
o dużej przydatności rolniczej najbardziej ekonomiczne
będzie zagospodarowanie połowę i sadownicze. W rejonach
o dużej ilości opadów celowe będzie zagospodarowanie
poprzez założenie trwałych użytków zielonych. Na glebach
Wyerodowanych do skalnego podłoża, z którego trudno
regenerują się gleby — najodpowiedniejsze będzie zale
sienie.
Przy ocenie projektu Przeciwerozyjnego zwraca się
uwagę na następujące czynniki:
— ochrona gleb przed erozją;
— poprawienie produkcyjności rolniczej przestrzeni pro
dukcyjnej (układ działek, układ rozłogów, odległość od
ośrodka gospodarczego itp.);
— zagospodarowanie poerozyjnych nieużytków;
— system dróg dojazdowych i ich umocnienie.
Wyznaczenie projektu na gruncie powinno być poprze
dzone pracami rekultywacyjnymi, melioracjami przeciwerozyjnymi, regulacją stosunków wodnych, likwidacją
zbędnych skorup itp. Dlatego też typowanie obiektów do
scalenia powinno nastąpić 2—3 lata wcześniej, przed reali
zacją projektu w terenie.
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Inż, IGNACY BUCHOLC
Poznań

Refleksje z sali sądowej
0 niemocy dowodowej operatu ewidencji gruntów
w postępowaniu cywilnoprawnym

Niedawno zakończył się w Poznaniu wieloletni proces
o spadek po zamożnej właścicielce wielu nieruchomości,
w tym kilkunastu działek budowlanych. Spadkodawczyni
zmarła bezdzietnie, a spadek po niej odziedziczył jej
trzeci mąż i najbliższe rodzeństwo. Spadkobiercy, legity
mując się prawomocnym postanowieniem sądu o przyzna
niu praw do spadku, przystąpili rączo do sprzedaży odzie
dziczonych nieruchomości i w księdze wieczystej zaczęły
się gromadzić dokumenty z kolejno zawieranych tran
sakcji. Po kilku latach pozostały w księdze wieczystej tylko
niezbywalne odcinki dróg i działka nie nadająca się do
zabudowy.
Wiadomości o dużym spadku (nie tylko w nieruchomo
ściach, ale i w pokaźnym pakiecie biżuterii i obcych wa
lut) oraz o nagłym wzbogaceniu się szczęśliwych spadko
bierców dotarły do mieszkańców małego miasteczka, któ
rzy wiele lat temu przyjęli na wychowanie nieślubne
dziecko zmarłej Spadkodawczyni. Przysposobieni rodzice
zostali suto wynagrodzeni i zobowiązani do ścisłej dyskre
cji. Fakt posiadania nieślubnego dziecka był otoczony
taką tajemnicą, że nawet najbliżsi nie wiedzieli o tym
grzechu młodości. Dopiero spadek i krzątanie się spadko
bierców wokół szybkiego spieniężenia go skłoniły przybra
ną matkę do zidentyfikowania zmarłej jako matki jej
przybranego syna. 1 tak, w cztery lata po śmierci matki
zgłosił się do sądu czterdziestoletni obywatel, który przed
łożył metrykę urodzenia, z której wynikało, że jest synem
zmarłej bogaczki.
Po przeprowadzeniu na nowo otwartego postępowania
spadkowego poprzednie prawomocne postanowienia uchy
lono i jedynym spadkobiercą całej schedy po zmarłej uzna
no jej jedynego syna. Nowo kreowany spadkobierca zwra
ca się do biura geodezji o wydanie mu wyciągu z rejestru
gruntów. Otrzymuje wykaz zmian gruntowych, w których
figurują trzy działki, a ich zsumowane powierzchnie odpo
wiadają w przybliżeniu powierzchni wykazanej w księdze
wieczystej. Numerację tych działek ostatnio zmieniono
wskutek odnowienia ewidencji gruntów i zmiany granic
jednostek administracyjnych. Zmiana polegała na tym, że
pierwotne oznaczenia katastralne, operujące — jak wiado
mo — numerem parceli w liczniku i kolejnym ułamkiem
podziału w mianowniku, zastąpiono nową kolejną nume
racją działek w danym obrębie. Wykaz zmian gruntowych
był podstawą wpisu własności do nowej księgi wieczystej.
Jako pełnoprawny właściciel działek wykazanych w
dziale I księgi wieczystej, spadkobierca przystępuje z ko
lei do sprzedaży działek (proces o sprzeniewierzenie
biżuterii i waluty zagranicznej przez nieprawnych spad
kobierców toczy się dalej!). Biuro geodezji wydaje szereg
opisów i map oraz kolejne wyciągi ze zmian gruntowych
i na tej podstawie nowonabywcy zostają wpisani do no
wych ksiąg wieczystych. Nowonabywcy ,sporządzają mapy
sytuacyjne i gromadzą materiały budowlane do rozpoczę
cia budowy domów. I wtedy pęka bomba! Wyciąg z wy
kazu zmian gruntowych, który był podstawą wpisu prawa
własności syna-spadkobiercy, okazał się błędny, bowiem
działki wymienione w tym wykazie błędnie oznaczono
numerami działek już dawno sprzedanych przez poprzed
nich nieprawnych spadkobierców. Poprzednio działki te
były oznaczone dawną numeracją katastralną, a obecnie r
oznaczenie otrzymały według zasad obowiązujących w ewi
dencji gruntów. Poprzedni nabywcy, którzy kupili działki
przeważnie w celu lokaty kapitału i zamierzali z czasem
wykorzystać je do celów rekreacyjnych lub obdarować
nimi dzieci, nie weszli w posiadanie kupionych działek.
Dopiero, kiedy następni nowonabywcy zaczęli na te działki
zwozić materiały budowlane i dość daleko zaawansowali
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budowę, rozpętała się burza. Okazało się bowiem, że
działki sprzedano dwukrotnie, za każdym razem zupełnie
legalnie. Zostałem powołany jako biegły w tej sprawie
i zanim ustaliłem, że źródłem całej awantury jest' błędny
wykaz zmian gruntowych i niepowiązanie ewidencji
z księgami wieczystymi, musiałem przekopać się przez
ogromną stertę nagromadzonych akt, przebadać osiem
ksiąg wieczystych i prześledzić zgodność wpisów do ewi
dencji ze stanem faktycznym na gruncie.
W samej rzeczy należało, aby sąd rozstrzygnął prece
densowe zagadnienia prawne, a mianowicie: czy nabycie
nieruchomości od spadkobierców, którzy wskutek ujaw
nienia nowych .okoliczności przestali nimi być, jest ważne
z punktu widzenia prawa (oczywiście wykluczając złą
wiarę, tzn. że nabywcy względnie zbywcy wiedzieli o tym,
że nabyli prawa wskutek nieujawnienia właściwego spad
kobiercy) i czy wejście w posiadanie nabytych nierucho
mości przesądza, w pewnej mierze, prawo własności i po
czynione w dobrej wierze nakłady inwestycyjne oraz czy
wpis do księgi wieczystej prawa własności do działki
określonej w opisie i mapce jest w każdej okoliczności
poparty rękojmią państwa. Należało też rozstrzygnąć za
gadnienie odpowiedzialności za błędne informacje ewiden
cji gruntów i skutki, jakie ten błąd spowodował.
Nas interesuje zagadnienie, w jakiej mierze dane z ewi
dencji gruntów, dotyczące oznaczenia nieruchomości, mają
moc dowodową w postępowaniu cywilnoprawnym, a w
szczególności, czy wpis do działu I księgi wieczystej,
tj. wpis całkowicie oparty na danych z ewidencji grun
tów, korzysta z rękojmi wiary publicznej. Sąd Najwyższy
w szeregu orzeczeń, m.in. w orzeczeniu z dnia 22IX 1954 r.
w sprawie Cr 28/54 (ZOSN 1955, poz. 40), ustalił, że wpis
do działu I księgi wieczystej nie korzysta z rękojmi wiary
publicznej i ma charakter tylko opisowy, nie kreujący
prawa. Tym samym granice i powierzchnie wykazane w
ewidencji gruntów nie mają mocy dowodowej w postępo
waniu cywilnoprawnym i w wypadku wątpliwości dane te
należy poprzeć aktualnym rozgraniczeniem i pomiarem
oraz obliczeniem powierzchni w prawnych granicach nie
ruchomości.
Ten stan rzeczy stwarza ogromną liczbę komplikacji.
Jakże bowiem wytłumaczyć chłopu wielkopolskiemu, który
wypis z księgi wieczystej kładzie obok modlitewnika, me
tryki chrztu, metryki ślubu i dowodu osobistego, że hektar,
który w majestacie prawa kupił (akt notarialny i opis,
i mapa) lub hektar, który mu mocą prawomocnego posta
nowienia władz przyznano, wcale nie musi być hektarem
na gruncie; że granica, która według mapy ewidencyjnej
jest linią prostą, na gruncie nie musi być prosta, ale
może być łamana; że numer działki, którą nabył (jej po
łożenie) może być inny od zapisanego w księdze wieczy
stej.
Prawodawca preferuje wyraźnie posiadanie nie tylko ze
względów społecznych, ale realizując starą rzymską zasadę
bene posidentis i beatiis qui tenet (szczęśliwy, kto posiada).
Artykuł 341 Kodeksu Cywilnego stanowi: Domniemywa
się, że posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym. Domnie
manie to dotyczy również posiadania przez poprzednie
go posiadacza. Również przepisy art. 153 Kodeksu Cywil
nego preferują posiadanie — nawet wbrew zapisom w
ewidencji gruntów, stanowiąc, że jeżeli stanu prawnego
nieruchomości nie można ustalić na podstawie absolutnie
wiarygodnych dokumentów geodezyjnych lub innych, de
cyduje faktyczny stan posiadania na gruncie. Stan posia
dania automatycznie uznano za stan prawny w ustawie
z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności
gospodarstw rolnych, z tym że podstawą wpisu własności
są dane z ewidencji gruntów, które z kolei nie korzystają
z rękojmi wiary publicznej. I tu koło się zamyka!
Wydaje się, że jest pilna potrzeba społeczna opracowa
nia bardzo popularnego i przystępnego wydawnictwa
(wskazana jest popularyzacja zagadnienia w prasie rolni
czej) wyjaśniającego moc i niemoc dowodową operatu
ewidencji gruntów. W ten sposób można by zapobiec na
rastającej fali procesów o prawo własności do nierucho
mości, nieściśle określonych w dziale I księgi wieczystej.
*

Interesujące materiały na temat mocy dowodowej opera
tu ewidencyjnego zamieszcza Prawo i Zycie w artykułach:
Patrycego D ziur z y ńskiego — Czyja ziemia, nr 8/78,
46/77 i 6/78; Zygmunta Orzechowskiego — Zaufaj
my geodetom, nr 11/78; Stanisława Flucińskiego —
Najlepiej zaufać fachowcom, nr 16/78 i Władysława
Krzyszkowskiego — Impas na miedzy, nr 21/77.

HENRYK OLECHOWSKI
Warszawa

Równoważenie wartości konturów szacunkowych
Autor jest geodetą o olbrzymiej praktyce za
wodowej. W okresie międzywojennym opraco
wał wiele projektów scaleniowych, stosując w
swoich pracach liczne ulepszenia i modyfikacje.
Cechuje go potrzeba dzielenia się swoimi do
świadczeniami zawodowymi, czemu dał między
innymi wyraz, publikując już w Przeglądzie
Geodezyjnym tak zwane „Warszawskie wcięcie
wstecz”.

trapezy powinny być oddzielnie równoważone. Elementami
niezbędnymi do równoważenia konturów szacunkowych są:
1) długości dwu podstaw, 2) długości przeciwległych dwu
boków, 3) wysokości równoważonego trapezu, 4) długości
podstaw poszczególnych trapezów szacunkowych. Dane te
mogą być pomierzone graficznie na mapie lub bezpośred
nio w terenie albo obliczone. Na rysunku 1 podano w for
mie ułamka numery konturów oraz wartości jednostek
szacunkowych, na przykład llγ1 = 10 punktom. Najdogod
niej równoważyć trapezy na najniższą wartość jednostki
szacunkowej, na przykład γ2 = 7 punktom.
Rozważymy to na przykładzie. Trapez ABCD (rys. 1)
należy zrównoważyć innym trapezem, którego wartość jest
sumą wartości wycinków konturów I, 2, 3, 4. W tym celu
kontury szacunkowe trapezu ABCD należy zrównoważyć
konturem o najmniejszej jednostce szacunkowej, na przy
kład γ2. W trapezie ABJK (rys. 1) boki AB i JK przedłu
żamy do przecięcia w punkcie L (rys. 2). W utworzonym
trójkącie ALK wartość jednostki szacunkowej wynosi rów
nież γ1 = 10, zaś wartość trójkąta ALK jest
WALK —

A. Trapez
Przy technicznym projektowaniu działek na dowolną
wartość, stosując metodę analityczno-graficzną, należy roz
wiązać trójmian kwadratowy. Takie działanie zalecała in
strukcja z okresu międzywojennego, wydana przez Mini
sterstwo Rolnictwa i Reform Rolnych do prac scalenio
wych. Sposób ten był bardzo pracochłonny, a przy tym
kontrolę zaprojektowanej działki uzyskiwano dopiero po
obliczeniu wartości konturów szacunkowych. Dlatego ko
rzystniejszy okazał się sposób opracowany przez mego bra
ta, mgra inź. Tadeusza Olechowskiego. Sposób ten
rozwinąłem i nazwałem Równoważeniem wartości kontu
rów szacunkowych i do wybuchu wojny stosowałem przy
pracach scaleniowych.
Zagadnienie równoważenia wartości konturów szacunko
wych jest zamianą wartości jednego lub wielu konturów
na jeden, odpowiadający sumie wartości równoważonego
lub równoważonych konturów szacunkowych. Największe
korzyści ze stosowania tego sposobu uzyskiwałem w kom
pleksach łąkowych. Istota zagadnienia jest następująca.
Na mapie w kompleksie przeznaczonym do projektowa
nia działek z każdego załamu granic kompleksu oraz za
łamów konturów szacunkowych należy wykreślić linie
równoległe do kierunku projektowania (rys. 1). Powstałe

AKxH

71
2
Tę wartość zamieniamy na wartość trójkąta ALN, dzieląc
Walk przez γ2 = J punktom, czyli

walk

n

AKxHxy1

rALN------------ ■----------------- Z----------2y,
7i
71

Oznaczając stosunek — przez A, otrzymujemy
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2Paln = ΛK×H× A

wówczas
AKxHxA

~ AKxA

natomiast
BM=BJxA
Za pomocą tych wzorów równoważymy pozostałe kon
tury szacunkowe. W ten sposób zrównoważyliśmy trapez
ABJK, o cenie jednostkowej γ1 = 10 punktom, trapezem
ABMN o cenie jednostkowej y2 = 7 punktom. Mając dane
z terenu lub obliczone, projektowanie linii równoległych
do podstawy AD (rys. 1). wykonujemy za pomocą zmody
fikowanego wzoru Gaussa. Równoważąc cały trapez ABCD,
należy najpierw obliczyć współczynniki An
A1 = 10/7 = 1,428 At = 9/7 = 1,286
At = Ί/Ί = 1,000
A1 = 8/7 = 1,143
Wykorzystując dane liczbowe przedstawione na rysunku 3,
obliczamy długości podstaw poszczególnych konturów sza
cunkowych trapezu ABCD po zrównoważeniu (tabl. 1).
Powierzchnia zrównoważonego trapezu GHEF wynosi
(237,13 ÷ 252,00) X 41,00 — 20 054 m! = 201 arów, a wartość
201 X 7 = 1407 punktów.
Wartość zasadniczego trapezu ABCD wynosi
Pi
P2
Pi
Pi
Ps

(50,00 + 60,00) ×
(70,00 + 40,00) X
(60,00 + 60,00) X
30,00 X
26,00 X

41,00 = 4510
41,00 = 4510
41,00 = 4920
41,00 = 1230
41,00 = 1066

Hi=
m!
m!
m!
m≈

Wi =
W2 =
W3 =
W4 =
W3 =

45
45
49
12
11

a
a
a
a
a

X
X
X
X
X

10 =
7=
9=
8=
9=

450
315
441
96
99

Wabcd = 1«1

Pabcd = 396,00 X 41,00 - 16 236 m!

pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.

pkt.

Różnica pomiędzy Wghef = 1407 pkt. a Wabcd = 1401 pkt.
wynikła na skutek zaokrąglenia powierzchni oraz współ
czynników A. W zrównoważonym trapezie GHEF utrzy
mano dotychczasową wysokość 82,00 m, natomiast podsta
wy i powierzchnię zmieniono. Uzyskanemu trapezowi
GHEF możemy nadać dowolny kształt, nie wyłączając
prostokątnego. Równoważenie trapezu prowadzimy na ma
pie. Dalszą czynnością jest już projektowanie działek.
Można to wykonać, gdy znamy wartość projektowanej
działki lub gdy jest założona jej powierzchnia.
Przykład liczbowy

Poszukując usprawnień do projektowania działek, opra
cowałem wzór pozbawiony pierwiastka kwadratowego. Za
kładając (rys. 4), że
pabcd

KC

pAEGD

FG
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Do obliczenia ścisłej długości środkowej trapeza AEGD
należy zastosować sumę cotangensów kątów a i β, to jest

gdzie:

AD + EG
fg
(ctgα + ctg0)
--------— = ΛD+^ = ΛD +--------- ---------- h

PABCD

Przybliżona długość środkowej trapezu AEGD wynosi

przy czym h oznacza wysokość projektowanej działki, na
tomiast
(ctg a-p ctg/J)

KC

BC-AD

2H

211 ~

2

Ponieważ FG = Paegd X M, przeto środkowa wynosi AD +
+ Pabgd X M/2. Projektując wartość działki, wspomniana
środkowa jest równa AD ∙ γ + Waegd(M/2) γ, przy czym
(M/2)y =

AD∙γ+EG∙γ
----------- —------ = AD-γ +

BC∙γ— AD∙γ

BC∙γ-AD ·ν

2H
(ctgα + ctg^)∙y
+------------2----------- h

TaHiea 1

Kontur

Podstawa dolna

Podstawa górna

1

Przykład projektowania według przedłożonych wzorów
przedstawiono w tablicy 2 i objaśnieniu do niej.

60,00×l,428 = 85,68

50,00×l,428 = 71,40

Objaśnienia schematu projektowania działek (tabl. 2)

2

40,00x1,000 = 40,00

70,00x1,000 = 70,00

3

60,00×l,286 = 77,16

60,00×l,286 = 77,16

4

30,00x1,143 =34,29

26,00×l,286 = 33,44

Zrównoważonemu trapezowi GHEF nadano kształt pro
stokątny, co wykazano w tablicy 2. Omawiany trapez
GHEF należy podzielić na cztery działki o wartości
W1 = 259 pkt., W2 = 308 pkt., W3 = 399 pkt., W4 = 441 pkt.
Projektujemy grupy działek, przeto w kolumnie 2 tabli
cy 2 umieszczamy dla działki 1 wartość W1 = 259 pkt.,
natomiast dla działki 2 wartość W1 + W2, czyli 259 pkt. +

Σ = 252,00

Σ = 237,13

Tablica 2. Schemat projektowania działek

Nr

JF1+JF1

P

B,t+Wr1+..∙+
÷tFn-1

1

2

Przybliżona
środkowa

Wysokość + poprawki

środkowa działek

(M∕2)z

^n≡s ^n/(^ny) =x
2 kolumna
3 kolumna

S . y = GF. 7+
- ⅛<
*
n,

3

4

5

16,695

15,515
-0,003
15,512 =
15,51

16,697

33,732
-0,008
33,724 =
33,72

16,813

56,971
-0,017
56,954=
56,95

16,961

83,185
-0,005
82,180=
82,18

17,121

Say-GF.γ + Wn

259

1

259,054

+ 0,054

16,809

12

567
567,136

+ 0,136

966
966,285

16,956

+ 0,285

3

17,120

1407
1407,089
4

+ 0,089

R>

Do projektowania na wartość mamy

2 Wabcd
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X
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2[JF1+JF,+ >F,+ JFJ
Wartość jednego ara
HE. γ = 252,00×0,07
GF. y = 237,13X0,07

= 2814 pkt. = 2 [IF]

y ≈ 7 pkt·

≈ 17,640 pkt.
= 16,599 pkt.
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+ 308 pkt. = 567 pkt. W działce 3 mamy W1 + W1 + W8 =
= 259 pkt. + 308 pkt. + 399 pkt. = 966 punktów itd. W ko
lumnie 3 umieszczamy przybliżone wartości środkowych
projektowanych działek. Wartości te obliczamy na arytmo
metrze, od razu dla wszystkich działek, korzystając ze wzo
ru Sn ∙ γ = GF ∙ γ + Wn ∙ (M/2) y, w którym zmienia się
tylko wartość Wn na W1, W1 + W8, W1 + W2 + W8 itd.
Wartości GF · γ oraz (M/2)y obliczono najpierw w tabli
cy 2. W kolumnie 4 podajemy przybliżone wysokości pro
jektowanych działek, dzieląc wartość z kolumny 2 przez
wartość z kolumny 3, na przykład 259 :16,695 = 15,515 itd.
W kolumnie 5 podajemy obliczenia rzeczywistych wartości
środkowych projektowanych działek, wykorzystując wzór
S.y = GF.y + 4⅛(Λn)

do którego wartości GF · γ oraz

a∙Y
2H

znajdujemy w tab

licy 2. We wzorze tym zmienna jest przybliżona wartość
z kolumny 4. Wobec tego w karetce arytmometru nasta-

stawy i wysokość, obliczamy powierzchnię i wartość za
projektowanych działek. W działce 4 wartość projektowa
nej W4 = 441 — 3 = 438 pkt., a wysokość 82,00 — 56,95 =
= 25,05. Wartość W4 wynosi
2 Py1 = (53,05 + 50,00)25,05 = 2581 Hlt

2Pγ2 = (60,84 + 70,00)25,05 = 3278 m‘
2Pγ1 = (60,00 + 60,00)25,05 — 3006 m'
2Py4 = ( 9,16 +
0)25,05 = 229 Itf
2Pj∙3 = (18,04 + 26,00)25,05 = 1103 m’

Wri = 13 X 10 =
Wy2 = 16 X 7 =
Wn = 15 X 9 =
Wy4 =1X8=
Wy3 = 6 X 9 =

130
112
135
8
54

pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.

W4 = 439 pkt.

Różnica wynosi +1 pkt.
Przeliczając wysokości obliczonych trapezów na długości
odcinków po bokach trapezu ABCD (rys. 3), należy obli
czyć współczynniki M = ABIH i N = CD/H, które pomnożone
przez otrzymane wysokości trapezów (działek) dadzą dłu
gości odcinków na bokach trapezu ABCD. Mając dane
z terenu lub obliczone, cyrkla i podziałki użyjemy przy
pomiarze podstaw trapezów szacunkowych oraz przy na-

Rys. 4

82.00

(206.00)

56.95

(201.11)

33.72

(196.58)

15.51

(193.03)

0.00

(190.00)

Rys. 5

Wiamy wartość GF · γ, następnie na bębnie nastawiamy
A ∙γ

i przemnażamy przez wartość z kolumny 4, na

przykład 16,599 + (0,006348 X 15,515) = 16,599 + 0,098 = 16,697.
Wyniku nie należy kasować, a tylko wysokość 15,515 za
mienić w liczniku obrotów na wysokość 33,732 i zapisać
jako środkową drugiej działki itd., aż do końca.
Po obliczeniu kolumny 5 sprawdzamy zaprojektowane
wartości działek, mnożąc wartość z kolumny 5 przez wy
sokość z ’kolumny 4, na przykład 16,697 X 15,515 =
= 259,054 pkt. Uzyskany nadmiar 259,054 — 259,000 =
= 0,054 pkt. wstawiamy do kolumny 3. Tak samo postę
pujemy z następnymi działkami. Dzieląc nadmiary przez
rzeczywistą wartość środkowej, uzyskujemy poprawkę wy
sokości zaprojektowanego trapezu, na przykład + 0,054 pkt. :
: 16,697 = +0,003, którą z odwrotnym znakiem wstawiamy
do kolumny 4, na przykład 15,515 — 0,003 = 15,512, czyli
15,51 m. Tak postępujemy z następnymi działkami. Obli
czając wysokość czterech działek, otrzymaliśmy wynik
82,18 m, różniący się od założonej wysokości o 0,18 m. Róż
nica wynikała na skutek zaokrąglenia powierzchni 20 054 ms
do 201 arów. Dzieląc zaokrągloną powierzchnię przez sumę
podstaw trapezu GHEF, uzyskamy połowę wysokości tra
pezu GHEF, na przykład 201 arów : 489,13 = 41,09 m. W ta
kim razie cała wysokość wynosi 41,09 X 2 = 82,18 m. Otrzy
mana różnica wysokości wpływa tylko na ostatnią działkę.
Wobec tego jej wartość powinna być mniejsza o iloczyn
wartości kolumny 5 mnożonej przez różnicę wysokości, na
przykład 17,121 pkt. X 0,18 m = 3,08 pkt., czyli W4 zamiast
441 pkt. powinna mieć 441 — 3 = 438 pkt.
Opisany sposób jest ścisły i dlatego sumę cotangensów
oraz (Λf∕2)y obliczamy do szóstego znaku po przecinku,
a środkowe działek i wysokości do trzeciego znaku. Obli
czone w omówiony sposób wysokości przenosimy do zasad
niczego trapezu ABCD (rys. 3 i 5). Na rysunku 5 naprze
ciw każdego konturu szacunkowego podano w nawiasach
wartości sum (ctgα + ctg^), za pomocą których obliczono
drugie podstawy w trapezach szacunkowych. Wzdłuż ry
sunku podano sumę cotangensów dla trapezu ABCD, na
przykład 0,19512, natomiast z prawej strony, dla kontroli,
podano obliczone długości podstaw projektowanych dzia
łek, na przykład podstawa górna działki 3 wynosi 53,05 +
+ 60,84 + 60,00 + 9,16 + 18,04 = 201,09, a powinno być 201,11.
Różnica bez znaczenia, wynikła z zaokrągleń. Mając pod

noszeniu zaprojektowanych działek na mapę. Pozostałe
elementy obliczamy, wykorzystując dane terenowτe lub
obliczone.

B. Czworobok (rys. 6)
Zgodnie z sentencją wyroku sądowego, czworobok łąko
wy ABCD, o trzech konturach szacunkowych, należy po
dzielić na cztery części według podanych wartości. Przy
stępując do wykonania zadania, boki AD i BC (rys. 6)

przedłużono do przecięcia w punkcie F, obliczając długości
FD i FC. Trójkąt równoważono na najmniejszą wartość
jednostki szacunkowej γ i dlatego trójkątowi FDC nadano
wartość jednostki szacunkowej γ. Następnie znaną wartość
czworokąta ABCD należy podzielić przez wartość jednostki
szacunkowej y, aby uzyskać powierzchnię czworoboku
A1B1CD. Powierzchnię trapezu AA1B1B doprojektowano rów
nolegle do boku AB, a powstała z różnicy powierzchni
czworoboku ABCD i powierzchni uzyskanej z podzielenia
wartości czworoboku ABCD przez wartość jednostki sza
cunkowej y. Doprojektowując trapez AA1B1B, obliczono
długości boku FA1, FB1, A1B1. Trójkąt FA1B1 nie jest zrów
noważony, gdyż wartości trójkątów FA1O i FOB1 są nie
równe. Obliczamy wartość trójkątów FAO1 i FO1B, aby
ustalić różnicę ich niezgodności, którą dzielimy przez war
tość jednostki szacunkowej y, uzyskując powierzchnię. Po
wierzchnię tę dodajemy i odejmujemy od trójkątów FA1O
i FOB1, obliczając wysokość trójkątów A1GO i OB1E. Wy3*3

sokość tych trójkątów obliczamy, dzieląc otrzymaną po
wierzchnię *przez połowę długości boku A1B1. Ostatecznie
czworobok ABCD z dodatkowym trójkątem FDC zrówno
ważono. Żądane przez sąd wartości zaprojektowano tak
zwanym wachlarzem za pomocą trójmianu kwadratowego
(FAy
(FDy
l rABCD — ctgα
. +, ctg<p
7---------- ~—o ---7---ctgp + ctgφ

Po obliczeniu kątów φ obliczenie odcinków na bokach
AB i DC oraz powierzchni i wartości projektowanych dzia
łek nie przedstawia trudności. W rozwiniętym i uporząd
kowanym trójmianie są zgrupowane wyrazy stałe, przeto,
chcąc wykorzystać je w zadaniu, należy zaprojektować
grupy działek. Trojmian można dostosować do projekto
wania na wartość.

«
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michał Odlanicki-Poczobutt
anna Odlanicka-Poczobutt

Kraków

W 250 rocznicę urodzin Marcina Odlanickiego-Poczobutta (1728-1810)
W 250 rocznicę urodziń Marcina Odlanickiego-Poczobutta — doktora filozofii i teologii, matematyka i astro
noma miary światowej, długoletniego profesora i rektora
Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego — nale
żałoby przypomnieć jego osiągnięcia i zasługi w działal
ności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
Marcin Poczobutt urodził się 30 października 1728 roku
w Slomiance w powiecie grodzieńskim. Był synem Kazi
mierza — oboźnego grodzieńskiego i Heleny z Hlebowi
czów.
W wieku dziesięciu lat oddano go do szkół jezuickich
u Grodnie, które skończył w 1745 roku i mając 17 lat
wstąpił do zakonu jezuitów w Wilnie, poświęcając się
nauce filozofii i retoryki.
Po trzyletniej pracy nauczycielskiej w Połocku i Wilnie,
jako jeden z najzdolniejszych został wysłany w 1754 roku
do Pragi na studia w zakresie matematyki i greki
(u J. Steplinga). Wskutek wybuchu wojny siedmioletniej
powrócił w 1756 roku do Wilna, gdzie wykładał grekę
na Uniwersytecie i odbywał równocześnie studia teologicz
ne, uzyskując w 1761 roku doktorat teologii.
W tym samym roku został wysłany przez fundację księ
cia Michała Czartoryskiego, Kanclerza Wielkiego LitewMarcin Odlanicki-Poczobutt

skiego, do Niemiec, Włoch i Francji na studia matematycz
no-fizyczne. Przez dwa lata pozostawał w Marsylii, gdzie
u księdza jezuity E. Pezenasa — hydrografa królewskiego
i dyrektora miejscowego obserwatorium — pogłębiał swoją
wiedzę w zakresie astronomii.
O okresie studiów Marcina Odlanickiego-Poczobutta w
obserwatorium marsylskim tak pisze Jan Śniadecki:
Pod najpiękniejszym niebem wspaniały widok świata,
uwaga ogromnych dzieł przyrodzenia toczących się iv prze
paściach czasu i miejsca, które człowiek odważył się
zgłębiać i potrafił wymierzać, okazując potęgę swego po
jęcia..., te wszystkie dziwy stworzenia i uwagi nie mogły
nie zachwycić i nie przywiązać młodego Poczobutta umysłu,
obdarzonego dzielnością a objętego potrzebą myślenia.
Po studiach w Marsylii poświęcił się całkowicie astro
nomii, która była — jak pisze Jan Śniadecki — najulubieńszym całego potem życia zatrudnieniem Marcina Odlanickiego-Poczobutta. Prace astronomiczne kontynuował
w obserwatorium w Awinionie, dokąd udał się wraz z Pezćnasem.
W 1763 roku wyjechał do Neapolu, gdzie obserwował
wielkie zaćmienie Słońca w dniu 1 kwietnia 1764 roku.
W tym samym roku wrócił do Wilna i podjął wykłady
z matematyki i astronomii na Uniwersytecie oraz przy
stąpił do organizowania obserwatorium astronomicznego,
jako jego współtwórca po T. Żebrowskim. W roku następ
nym wyposażenie Observzatorium powiększyło się o sekstans
Caniveta, który służył między innymi do wyznaczenia
szerokości i długości geograficznej Wilna w 1788 roku.
Korzystając z zapisu Elżbiety z Ogińskich Puzyniny, kaszte-

Tablica pamiątkowa poświęcona Marcinowi Odlanickiemu-Poczobuttowi na dziedzińcu jego imienia w Uniwersytecie Wileńskim
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Obserwatorium
Astronomiczne
Marcina OdlaniCkiego-Poczobutta w Wilnie

►

◄
*

W 1785 roku nadano Poczobuttowi, do Orderu Św. Sta
nisława, Order Orła Białego — najwyższe polskie odzna
czenie.

◄
Według rysunku
F. Ruszczyca

łanowej mścisławskiej, sprowadził nowe przyrządy i roz
począł długą serię obserwacji astronomicznych.
W 1768 roku udał się, przez Niemcy, Danię i Holandię,
do Anglii, gdzie wówczas produkowano najdoskonalsze
narzędzia astronomiczne i geodezyjne. Zwiedził obserwa
torium w Greenwich i obserwatoria w Paryżu. Zetknął się
wtedy z uczonymi francuskimi: J. H. La Lande i A. C.
Clairaut.

W uznaniu osiągnięć naukowych i zasług otrzymał od
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego tytuł astronoma
królewskiego. W 1769 roku zostaje mianowany członkiem
Królewskiego Towarzystwa Nauk w Londynie (Royal
Society).

Zainstalowanie zakupionych w Anglii przyrządów astro
nomicznych dla Wilna wymagało przebudowy zakładu.
Obserwatorium otrzymało piękną szatę zewnętrzną z napi
sem: Hinc itur ad astra (Tędy idzie się do gwiazd).
W 1773 roku, po rozwiązaniu zakonu jezuickiego, Marcin
Odlanicki-Poczobutt, jak pisze Jan Śniadecki: nie dał się
jękiem zakonnej społeczności od swych prac ani oderwać,
ani roztargnąć. Kontynuował prace naukowe i ogłaszał
drukiem liczne swoje obserwacje (własnym kosztem). Za
sługi te uczcił w 1775 roku król Stanisław August wybi
ciem złotego medalu z popiersiem Marcina Poczobutta.

Po powołaniu Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku
zajął się organizowaniem i reformą szkolnictwa wileńskie
go. Wysłany w 1777 roku do Anglii, J. Strzelecki — współ
pracownik Poczobutta — zakupił wielki ośm stóp angiel
skich promienia murowany kwadrans z wielką południko
wą lunetą na 6 stóp długości, o troistym szkle obiektywu,
z czterema calami otworu. Ówcześnie najlepszy ten instru
ment umożliwił obserwacje w dogodnych warunkach.
Kolejnym wyróżnieniem było zaproszenie Marcina Poczobutta w 1778 roku na członka Akademii Umiejętności w
Paryżu.

Od 1780 roku sprawował przez 19 lat funkcję rektora
Uniwersytetu Wileńskiego. W okresie tym brał czynny
udział w pracach Komisji Edukacji Narodowej, między
innymi współpracował w Warszawie z Kołłątajem nad
opracowaniem prawodawstwa szkolnego. W 1793 roku,
■wspólnie z Janem Śniadeckim, występował na Sejmie Gro
dzieńskim w obronie funduszów edukacyjnych.
Znaczne były zasługi Marcina Odlanickiego-Poczobutta
na polu działalności Komisji Edukacji Narodowej, a w
szczególności dla rozwoju szkolnictwa wileńskiego. Był
przede wszystkim reformatorem Uniwersytetu Wileńskiego,
podobnie jak Kołłątaj Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5 września 1793 roku nastąpiło całkowite zaćmienie
Słońca. Μ. Poczobutt prowadził obserwacje w Augustowie
w obecności króla Stanisława Augusta. Ówczesne obserwa
cje astronomiczne Poczobutta umożliwiły dokładne określe
nie współrzędnych geograficznych Grodna i poprawienie
omyłki w poprzednio ustalonej długości geograficznej
Wilna.
W 1804 r. Marcin Odlanicki-Poczobutt został członkiem
Narodowego Instytutu w Paryżu, którego prezesem był
wówczas słynny fizyk — Carnot.
Jak już wspomniano, istotne znaczenie miały prace PoCzobutta w dziedzinie geodezji i kartografii. Razem ze
swoimi współpracownikami (A. Strzeckim, P. Gatteyem,
F. Narwoyszem) wykonał pomiary szerokości geograficz
nych zachodniej Litwy i Kurlandii do prac kartograficz
nych K. Pertheesa. Na uwagę zasługują również prace
Μ. Poczobutta, A. P. Rostana i A. Strzeckiego z 1777 roku,
dotyczące projektu pomiarów i sporządzenia mapy szcze
gółowej kraju.

Do poważniejszych jego prac należy wyznaczenie poło
żenia Merkurego. Wyniki obserwacji tej planety przesłał
astronomowi francuskiemu — La Lande’owi, który wyko
rzystał je przy opracowaniu ruchu Merkurego.

Wyniki obserwacji astronomicznych Marcina Odlanickiego-Poczobutta, zawarte w 34 wielkich tomach, zjednały
mu wielki rozgłos w ówczesnym świecie naukowym.
Postępująca choroba skłoniła Poczobutta do przekazania
urzędu rektora. Oddaje także, w 1807 roku, prowadzenie
obserwatorium J. Śniadeckiemu i przenosi się do klaszto
ru w Dyneburgu, gdzie w dniu 8 lutego 1810 roku umiera,
mają 82 lata.

Dziedziniec uniwersytecki, przy którym znajduje się
obserwatorium wileńskie, nazwano dziedzińcem Poczobutta,
imię jego nosi on po dzień dzisiejszy. Zachowana dotych
czas tablica pamiątkowa na tym dziedzińcu głosi: Ks. Mar
cin Odlanicki-Poczobutt... Mąż Wielkiej Naukt i Prawego
Charakteru, Obserwatorium Astronomicznego Akademii Wi
leńskiej Organizator, Szkoły Głównej Dzielny i Troskliwy
Rektor.

Adam Mickiewicz poświęcił w Panu Tadeuszu Marci
nowi Odlanickiemu-Poczobuttowi następujące rymy:
Ksiądz Poczobut, człek sławny, był obserwatorem
I całej Akademii naonczas rektorem,
Przecież w końcu katedrę i teleskop rzucił,
Do klasztoru, do celi swej ,powrócił
I tam umarł przykładnie...

W 1960 roku, w 150 rocznicę śmierci Marcina OdlaniCkiego-Poczobutta, prof. Władysław Dziewulski, były dy
rektor Obserwatorium Wileńskiego, a wówczas dyrektor
Obserwatorium Toruńskiego, napisał w czasopiśmie Urania:
Po długiej przerwie w dziejach astronomii polskiej wy
płynęła w drugiej połowie XVIII wieku wielka jasna po
stać Poczobutta, odnowiciela astronomii polskiej, którego
pamięci składamy hołd głęboki.
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Sztandar Przechodni dla OPGK w Gdańsku
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geode
zyjno-Kartograficzne w Gdańsku zdo
było Sztandar Przechodni ministra
Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska oraz Zarządu
Głównego Związku Zawodowego Pra
cowników Gospodarki Komunalnej i
Terenowej za zajęcie pierwszego miej
sca we
współzawodnictwie pracy
przedsiębiorstw geodezyjno-kartogra
ficznych w 1977 roku.
Z tej okazji w dniu 29 maja 1978 r.
odbyła się w Gdańsku, w Domu Tech
nika, uroczysta akademia, na którą
przybyli: wicewojewoda gdański —
Jerzy Kołodziejski, I sekretarz
KD PZPR Gdansk-Wrzeszcz — Alek
sander Nawrot, przewodniczący Za
rządu Głównego ZZPGKiT — Jan
Osowski, wiceprezes GUGiK —
Franciszek O ł d a k, dyrektor Zjedno
czenia Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych „Geokart” — Jerzy
Wysocki, wiceprzewodniczący Za
rządu Głównego SGP — Stanisław
Pachuta, dyrektor Instytutu Geode
zji i Kartografii — Bogdan Ney, dzie
kan Wydziału Geodezji i UR ART w
Olsztynie — Andrzej Hopfer oraz
dyrektorzy przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych z całego kraju, dy
rektorzy WBGiK w Elblągu i Gdań
sku, jak również pracownicy miejsco
wego OPGK.
Przemówienie nakreślające rozwój
Przedsiębiorstwa, jego dorobek i osiąg
nięcia wygłosił dyrektor OPGK-Gdańsk — Zenon Bancer. Omówił
on wyniki
techniczno-ekonomiczne
Przedsiębiorstwa, wpływ czynników
organizacyjno-technicznych i współza
wodnictwa na wzrost wydajności pra
cy. Wskazał trudności obiektywne, uniemożliwiające pełne wykorzystanie
potencjalnych możliwości Przedsię
biorstwa.
Wręczenia Sztandaru załodze OPGK
w Gdańsku dokonali: przewodniczący
ZG ZZPGKiT — Jan Osowski i
wiceprezes GUGiK — Franciszek
O ł d a k. Wręczyli oni także dyplomy
uznania za zajęcie pierwszego miejsca
— dla OPGK w Gdańsku, drugiego —
dla Warszawskiego Przedsiębiorstwa
Geodezyjnego i dwóch równorzędnych
trzecich — dla OPGK w Lublinie i
OPGK w Opolu.
Uroczystość stanowiła okazję do
składania zwycięcom okolicznościowych
życzeń i gratulacji. W tej sprawie
głos zabrali kolejno: wicewojewoda
gdański — Jerzy Kołodziejski,
wiceprezes GUGiK — Franciszek
O ł d a k, przewodniczący ZG ZZPGKiT
— Jan Osowski, wiceprzewodniczą
cy ZG SGP — Stanisław Pachuta,
dziekan Wydziału Geodezji i UR ART
w Olsztynie — Andrzej Hopfer, dy
rektor Instytutu Geodezji i Kartogra
fii — Bogdan Ney. Mówcy podkre
ślali ogrom wysiłku włożonego przez
załogę zwycięskich przedsiębiorstw dla
uzyskania najlepszych efektów pracy
i życzyli dalszych osiągnięć.
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Z okazji odniesionego sukcesu wie
lu pracowników OPGK w Gdańsku
otrzymało odznaczenia państwowe, re
sortowe, regionalne, branżowe, związ
kowe i stowarzyszeniowe. Odznaczenia
otrzymali:
Złoty Krzy Zasługi — Jerzy M on i u s z k o, Antoni Nalepa. Srebrny
Krzyż Zasługi: Bronisław Sobierajs k i. Brązowy Krzyż Zasługi: Bogdan
Szczechowski, Tadeusz Błaszk o w s k i. Odznakę „Zasłużony Pra
cownik Gospodarki Terenowej i Ochro
ny Środowiska”: Tadeusz Dąbrow
ski, Wiesław Indyk, Lidia SzczerVowicz, Józef Wegner. Odznakę
,.Zasłużonym
Ziemi
Gdańskiej”:
Edmund Jernas, Czesław N a d o Ι
έ k i, Jan Postawka, . Stanisław
Sadowiak, Franciszek Trzebia
towski, Eugeniusz Urban, Alina
Wachowska, Andrzej Wer de
no ws ki. Odznakę „Za Zasługi dla
Gdańska”:
Gerard
Przybylski,
Mieczysław Tokarzewicz, Mieczy
sław Wanzel. Złotą Odznakę „Za
Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kar
tografii”: Edward Brzeski, Euge
niusz Gajdziński, Czesław Gał
kowski, Wiesława Gotowczyc,
Jerzy Herbasch, Eugeniusz Lesie
wicz, Sylwester Orzechowski,
Mieczysław Tokarzewicz. Srebr-

ną Odznakę „Za Zasługi w Dziedzinie
Geodezji i Kartografii”: Jan Balcer z a k, Marianna Czarnota, Ta
deusz Dąbrowski, Tadeusz Jan
kiewicz, Marek Jasiak, Jan J ur e w i c z, Teresa Sikora, Stefania
Taraszkiewicz. Złotą Odznakę
związkową: Anna Rompa, Józef P et e 1 c z y c, Edmund Jernas. Złotą
Honorową Odznakę Stowarzyszenia
Geodetów Polskich: Henryk Lenar
towicz, a Srebrną: Józef G i e r o ń,
Zofia Łukasik, Jerzy Podcibors k i, Mieczysław
Tokarzewicz,
Michał Tyczyński.
Jerzy Moniuszko w imieniu dy
rekcji i załogi Przedsiębiorstwa po
dziękował uczestnikom akademii —
gościom Przedsiębiorstwa — za wzię
cie udziału w uroczystości oraz złoże
nie życzeń i gratulacji.
W przerwie przed częścią artystycz
ną uczestnicy akademii zwiedzili wy
stawę stanowiącą przegląd opracowań
geodezyjno-kartograficznych,
wyko
nanych przez OPGK w Gdańsku.
Wspólny obiad z gośćmi zamknął spo
tkanie, stanowiące święto geodetów
gdańskich.
Mgr inż. Antoni Nalepa
Gdańsk

Integracja młodzieży geodezyjnej
Przelomowym wydarzeniem w ru
chu młodzieżowym
przedsiębiorstw
geodezyjnych było zorganizowane w
1976 r., w Akademii Górniczo-Hutni
czej w Krakowie, Seminarium na te
mat: Potrzeby przemysłu a dydakty
ka. Stało się ono platformą wymiany
doświadczeń młodzieży pracującej i
studiującej, a jednocześnie zapoczątko
wało długofalową działalność mającą
na celu aktywizację młodzieży pracu
jącej w przedsiębiorstwach geodezyj
nych.
Kolejne spotkanie w Paszkówce,
pod hasłem: Rola i zadania organiza
cji młodzieżowej w przedsiębiorstwie
geodezyjnym, dało odpowiedź na pyta
nie — jak funkcjonuje Zjednoczenie
,.Geokart”. Prezentacja
dobrych i
złych form współpracy z dyrekcją, ra
dą zakładową, podstawową organiza
cją partyjną i SGP nasunęła wiele
propozycji poprawy istniejącej sytua
cji. Spotkanie to pobudziło młodzież
do działania. Zrealizowano wiele ini
cjatyw interesujących dla środowiska
i dla zakładu pracy, zaczęto korzystać
z możliwości, jakie stwarza Fundusz
Akcji Socjalnej TWłodzieży. Udział
młodzieży w realizacji akcji Nowy
Sącz-78 spowodował wzrost zaangażo
wania
społeczno-politycznego
oraz
wzrost działalności integrującej mło
dzież geodezyjną.

Integracja młodzieży geodezyjnej
stała się hasłem II Ogólnopolskiego
Seminarium Organizacji Młodzieżo
wych. W dniach 8—12 lutego 1978 r.
w Turawie koło Opola spotkał się
aktyw ZSMP okręgowych przedsię
biorstw
geodezyjno-kartograficznych,
miejskich przedsiębiorstw geodezyj
nych, Politechniki Warszawskiej i
Akademii Górniczo-Hutniczej. W Se
minarium udział wzięli: prezydent
miasta Opola — mgr F. Hajduc z e k, dyrektor naczelny Zjednocze
nia „Geokart” — mgr inż. J. Wyso
cki, dyrekcja i aktyw społeczno-po
lityczny OPGK w Opolu, przedstawi
ciele Zarządu Głównego ZSMP i SGP
oraz wielu zaproszonych gości.
I Seminarium w Paszkówce pozwo
liło poznać dobre i złe strony organi
zacji młodzieżowych, natomiast II Se
minarium stało się otwartą formą roz
liczenia okresu, który upłynął od mo
mentu podjęcia pierwszej uchwały.
Okres ten był również etapem kon
trolnym, z którego wynika, że przy
jęto właściwą drogę, zmierzającą do
utworzenia jednolitej organizacji mło
dzieżowej, wychowującej przez pracę.
Tlem całości dyskusji była nierozłączność pracy zawodowej z działalno
ścią społeczno-polityczną. Jeszcze raz
ujawnił się potencjał, jaki tkwi w
młodej kadrze, która pragnie wielkie-

Λ3

P

Prezydium Seminarium. Od lewej: przewodniczący ZZ ZSMP
w Opolu — Alfred Kwaczala1 dyrektor naczelny Zjednoczenia
„Geokart” — mgr inż. Jerzy Wysocki, przewodniczący ZM ZSMP
w Opolu — Zdzisław Daszkiewicz, przewodniczący Zespołu Koor
dynacyjnego — mgr lnż. Antoni Myłka, prezydent Opola — mar
Feliks Hajduczek, I sekretarz organizacji partyjnej Zjednoczenia
„Geokart" — mgr inż. Franciszek Piluś

go działania i wielkiej przygody. Mło
dzież pragnie pracować i pragnie, aby
jej praca i zaangażowanie było doce
nione, młodzież żyje wiarą w przy
szły świat, w którym liczy się nowo
czesność, technika i postęp. Semina
rium zakończyło się podjęciem uchwa
ły, której najważniejsze fragmenty
przedstawiamy.
1. Ze względu na coraz bardziej
wzrastające zadania i rolę Zespołu
Koordynacyjnego postanawia się do
kooptować do Zespołu kol. Danutę
Oreszko (OPGK — Zielona Góra)
i kol. Adama Sadłochę (OPGK —
Lublin).
2. W. pierwszym kwartale 1979 r.
należy zorganizować w Bydgoszczy
Krajową Naradę Młodzieży Geodezyj
nej (organizator: Zarząd Zakładowy
ZSMP OPGK w Bydgoszczy).
3. Pod patronatem Zarządu Głów
nego ZSMP przeprowadzić w 1978/79 r.
Turniej Młodych Mistrzów Zawodu —
w zawodzie geodety.

Sala obrad

4. Przyjąć jako stałą formę prezen
tacji osiągnięć technicznych środowi
ska młodzieży geodezyjnej — organi
zowanie corocznych
ogólnopolskich
przeglądów wniosków zgłoszonych w
ramach Turnieju Młodych Mistrzów
Techniki.
5. Zarządy zakładowe ZSMP wszy
stkich przedsiębiorstw opracują pro
gram współdziałania z komisjami mło
dzieżowymi zarządów oddziałów SGP
i będą czuwały nad ich realizacją.
6. Zarząd Zakładowy ZSMP przy
OPGK w Bydgoszczy opracuje organizacyjno-programowe założenia po
wołania centralnego ośrodka wypo
czynku młodzieży Zjednoczenia „Geo
kart” (opartego na funduszach FASM).
7. Podejmując apel OPGK-Gdańsk
organizacje
ZSMP
poszczególnych
przedsiębiorstw będą współuczestni
czyły w zakupie jachtu pełnomorskie
go typu Conrad 45 (opartym na fun
duszach FASM).
8. Realizując uchwały II Krajowej
Konferencji Partyjnej, w odpowiedzi

na apel ZZ ZSMP przy OPGK-Katowice i wykorzystując doświadczenia
akcji Nowy Sącz-78, wszystkie orga
nizacje ZSMP przystępują do realiza
cji obiektu Katowice-80.
9. Młoda kadra geodezyjna, zgrupo
wana w przedsiębiorstwach Zjedno
czenia „Geokart”, widząc problem
utrzymania w stałej aktualności ma
teriałów
geodezyjno-kartograficznych
— efektu naszej pracy, za pośredni
ctwem Zespołu Koordynacyjnego i w
porozumieniu z ZG ZSMP wystąpi do
Zarządów Wojewódzkich ZSMP z in
formacją o roli i znaczeniu geodetów
gminnych. Informacja powinna stać
się podstawą do otoczenia szczególną
opieką tej komórki geodezyjnej.
10. Zespół Koordynacyjny, wspólnie
z Główną Komisją ds. Młodej Kadry
Geodezyjnej SGP, podejmie działania
w zakresie poprawy struktury roz
mieszczenia młodej kadry. #

Mgr inż. K. Wachowski
Sekretarz Zespołu Koordynacyjnego
ZSMP ds. Młodzieży przy Zjednoczeniu
„Geokart”

III Zlot Geodetów Makroregionu Środkowo-Wschodniego
Zwyczajem lat ubiegłych w dniach
9—11.06.1978 r. w Okunince nad Je
ziorem Białym odbył się III Zlot Geo
detów
Makroregionu
SrodkowoOtwarcle Zlotu. Od lewej: inż. R.
J- Zięba, lnż. J. Mardoń

-Wschodniego. W imprezie tej — zor
ganizowanej przez Zarząd Oddziału
Stowarzyszenia Geodetów Polskich w
Lublinie — uczestniczyło ok. 300 osób

Mozolą, mgr Z. Król, lnż

reprezentujących różne jednostki wy
konawstwa geodezyjnego oraz ich ro
dziny. Wybór miejsca spotkania nie
był przypadkowy. Jezioro Białe, sta-

3+1, czyli rodzina państwa Wierzchowskich w komplecie — na
pięć minut przed startem

Dokończenie na III okł.
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Rozwój automatyzacji w kartografii w świetle sympozjum AUTO CARTO Ill
W ostatnim dniu Sympozjum zorganizowano zwiedzanie
Współczesna kartografia podlega istotnym przeobraże
Centrum Badawczego NASA (Ames Research Center), znaj
niom powodowanym rozwojem metod i technik informa
dującego się w pobliżu San Francisco. Demonstrowano
tycznych. Znaczenie zachodzących zmian w teorii i prak
wielki, unikalny system komputerowy ILLIAC IV, stoso
tyce kartograficznej trudno jest przecenić. Nowe podejście
wany m.in. do badań aerodynamicznych, badań modelo
do procesów kartograficznych jako do procesów automa
wych klimatu naszego globu oraz predykcji Sesjmicznych.
towego przetwarzania danych przynosi zdumiewające efek
Uczestnicy Sympozjum zostali tam również zapoznani
ty produkcyjne, wymagając jednocześnie ujęcia metodycz
z programem prac w zakresie teledetekcji prowadzonych
nego całkowicie odmiennego od tradycyjnego. Rozszerzają
się i pogłębiają powiązania kartografii z innymi dziedzi
przy użyciu samolotów Lockheed U-2.
nami nauki i techniki. Następuje przy tym znaczne roz
W artykule niniejszym przedstawiono te spośród licz
powszechnienie form prezentacji kartograficznej, już dziś
nych tematów prac Sympozjum, które mogą stanowić
tak łatwo Uzyskiwalnych przez niekartografów przy za przedmiot szczególnego zainteresowania polskiego czytel
stosowaniu dostępnego na rynku oprogramowania i sprzętu
nika.
komputerowego.
Przedstawione fakty — nie zawsze należycie rozumia
Interaktywne systemy kartograficzne
ne — znalazły wszechstronne naświetlenie w czasie Trze
ciego Międzynarodowego Sympozjum Kartografii Kompu
Coraz szersze zastosowanie znajdują systemy kartogra
terowej (Third International Symposium on Computerficzne, których sprzęt i oprogramowanie ukierunkowane
-Assisted Cartography) pod nazwą AUTO CARTO III,
są na przetwarzanie danych graficznych, a w szczególności
które odbyło się w Stanach Zjednoczonych w dniach
danych kartograficznych. Systemy te służą m.in. celom:
16—20 stycznia 1978 r. Liczba zgromadzonych z całego
— planowania przestrzennego;
świata specjalistów przeszła oczekiwania organizatorów:
— ewidencji gruntów;
w Sympozjum wzięło udział ponad 750 uczestników.
— ewidencji uzbrojenia terenu;
Obrady plenarne prowadzone były na sesjach monote
umożliwiając:
matycznych, w czasie których zaproszeni specjaliści wy
— zakładanie odpowiednich banków obejmujących dane
głaszali referaty uzupełniane dyskusjami panelowymi. Te
kartograficzne oraz inne niezbędne dane numeryczne i opi
matyka poszczególnych sesji przedstawiała się następująco:
sowe;
— problemy ekonomiczne;
— aktualizację, korektę, wybór i kontrolę danych przy
— wymagania w zakresie prezentacji graficznej;
użyciu stanowisk interaktywnej łączności graficznej ope
— poszukiwanie i ocena oprogramowania;
ratora z komputerem;
— operowanie danymi kartograficznymi w postaci ra
— wykonywanie pierworysów map o różnej treści, skali,
strowej;
dokładności i jakości graficznej zależnie od potrzeb i sto
— systemy zarządzania bazą danych w zastosowaniu do
sowanego sprzętu;
danych kartograficznych:
■ — digitalizację istniejących map;
— kodowanie deskryptorów i generalizacja danych;
— numeryczne przetwarzanie danych polegające na wy
— digitalizacja masowa;
konywaniu analiz, zestawień oraz obliczeń projektowych;
— pamięci masowe;
— sporządzanie różnego rodzaju dokumentacji graficznej
— nietrwała prezentacja graficzna (soft copy display);
wyników przetwarzania danych (rys. 1).
— trwała prezentacja graficzna (hard copy display);
— wejście i wyjście dźwiękowe;
Przykładami pod tym względem są:
— redagowanie danych;
a)
geoinformacyjny system stanu Północna Karolina
— perspektywy rozwojowe.
(North Carolina Geo-Based Information System) służący
Ważnym uzupełnieniem obrad była wystawa zorganizo
głównie ochronie środowiska i planowaniu przestrzennemu;
wana z udziałem kilkudziesięciu firm zajmujących się pro
dukcją sprzętu lub oprogramowania dla celów kartogra
ficznych. Wystawiany sprzęt był demonstrowany praktycz
nie. Poza tym prowadzono wykłady i pokazy na temat
digitalizacji, połączenia technik numerycznych i manual
nych oraz działalności Państwowego Centrum Informacji
Kartograficznej.
Autorzy referatów nie byli zobowiązani do dostarczenia y
tekstów referatów. Organizatorzy uważali, że nazwisko za
proszonego specjalisty jest dostateczną rękojmią poziomu
naukowego twierdząc jednocześnie, że ze względu na szyb
ki rozwój tej dziedziny wcześniejsze drukowanie refera
tów powodowałoby. ich dezaktualizację przed prezentacją
na Sympozjum. Całość materiałów ma być opublikowana
w formie książkowej pod koniec roku 1978, natomiast
nagrania magnetofonowe (23 kasety) obrad były do naby
Rys. 1. Trójwymiarowy rysunek przestrzenny powierzchni tere
cia bezpośrednio po zakończeniu Sympozjum.
nowej
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b) system informacyjny planowania miasta Santa Rosa
(The Santa Rosa Planning Information System), którego
baza danych zawiera dane pochodzące z map ewidencji
gruntów, geologicznych, gleboznawczych, drogowych i sta
tystycznych oraz dodatkowo dane numeryczne i opisowe
ewidencji gruntów i budynków, drogowe, statystyczne
i planistyczne;
c) system geodezyjno-kartograficzny okręgu Ventura,
którego bank danych obejmuje 260 rodzajów informacji
wykorzystywanych dla produkowania aktualnych map na
kładkowych, z uwzględnieniem m.in. map uzbrojenia te
renu; punktem wyjścia przy opracowaniu systemu było
uporządkowanie osnowy geodezyjnej.
Typowy sprzęt składa się z:
— minikomputera o pojemności pamięci operacyjnej
32-128K słów z pamięcią dyskową i taśmową;
— kilku stanowisk interaktywnej łączności graficznej
zawierających grafoskopy (rys. 2), urządzenia do digitali
zacji, klawiatury alfanumeryczne itp.;

Jako przykłady systemów produkowanych seryjnie moż
na wymienić:
a) system R-200 obejmujący skaner wielokolorowych
dokumentów o maksymalnym formacie 36 cali × 36 cali
przy rozdzielczości w granicach od 20 μm do 2500 μm,
plotter rastrowy do druku barwnego ze znaczną szybko
ścią (1000 linii na minutę) w maksymalnym formacie
42 cale × 75 cali, duży zestaw minikomputerowy oraz
konsolę interaktywnego, barwnego redagowania (popra
wiania i uzupełniania) obrazu;
b) system GP-300 SCAN GRAPHICS (rys. 3), który za
wiera skaner o rozdzielczości 60 μm, typowy plotter wek
torowy, minikomputer PDP 11 o pamięci operacyjnej 96K
słów, grafoskop oraz oprogramowanie służące do prze
twarzania zapisu rastrowego linii na zapis wektorowy.
Dokumenty poddawane skanowaniu powinny być wy
sokiej jakości graficznej. Wszelkie pozostawione wady
rysunku muszą być później korygowane w procesie inter
aktywnej redakcji.

Rys. 4. Fragment wielkoSkalowej mapy miejskiej
wykonanej plotterem elek
trostatycznym

Rys. 5. Fragment mapy tematycz
nej wykonanej plotterem elek
trostatycznym

Rys. 2. Mikrokomputerowy system graficzny Tektonix 4051

Plottery elektrostatyczne

— automatu kreślącego;
— urządzeń peryferyjnych minikomputera (drukarka,
czytnik, perforator, monitor, plotter).
Najczęściej stosuje się minikomputery firm Digital
Equipment Corporation (PDP) oraz Data General (NOVA).
Rastrowe przetwarzanie danych kartograficznych

Zapis obrazu w postaci rastrowej, powszechnie stosowa
ny w teledetekcji, jest obecnie stosowany również w kar
tografii komputerowej. Stosowanie techniki rastrowej ma
istotne zalety, umożliwiając zwiększenie stopnia automa
tyzacji zarówno w procesie przetwarzania graficzno-numerycznego, jak też w procesie odwrotnym. Przy opracowa
niach barwnych uzyskuje się bezpośrednio rozdzielenie
kolorów, użyteczne m.in. do celów poligraficznych. Tech
nika ta ma jednak swoje wady. Koszt skanerów i plotterów rastrowych jest dość wysoki, a stosowane komputery
muszą mieć większą wydajność niż te, które są wykorzy
stywane do przetwarzania wektorowego.
Rys. 3. System rastrowego przetwarzania danych kartograficznych
GP-300

Dzięki swej prostocie konstrukcyjnej plottery tego ro
dzaju należą obecnie do najbardziej rozpowszechnionych
graficznych urządzeń wyjściowych komputerów. W plotterze elektrostatycznym papier przesuwa się nad rzędem
gęsto rozmieszczonych elektrod powodujących w sposób
zaprogramowany powstawanie na jego powierzchni punk
towych ładunków elektrycznych. Przesuwający się dalej
papier poddawany jest działaniu środka trwale czerniącego
miejsca naelektryzowane. Uzyskiwane szybkości są impo
nujące: wykreślenie arkusza formatu AO trwa około 2 mi
nut. Rozdzielczość wynosi 0,13 mm — 0,25 mm, co odpo
wiada 100—200 punktom na cal. Plottery elektrostatyczne
stosowane są również jako drukarki.
Produkuje się urządzenia sterujące i łącza umożliwia
jące pracę on-line plotterów elektrostatycznych z typowy
mi, najbardziej rozpowszechnionymi komputerami i mini
komputerami.
Mało znane w Polsce plottery elekrostatyczne są zatem
szybkimi i niezawodnymi urządzeniami, nadającymi się
do wykonywania wszelkiego rodzaju map i rysunków
technicznych nie wymagających wysokiej dokładności i ja
kości graficznej (rys. 4 i 5).
Kreślenie barwne

Interesującą nowością jest system firmy Applicon słu
żący do automatycznego sporządzania rysunków barwnych,
który znajduje zastosowanie zwłaszcza w kartografii te
matycznej.
Rysunek opracowuje się na komputerze przy wykorzy
staniu oprogramowania firmowego dostarczanego przez
producenta. Numeryczny zapis rysunku na taśmie magne
tycznej jest przenoszony do pracującego off line specjalne
go plottera. Dane odczytywane z taśmy są przekazywane
do jednostki sterującej plottera. Papier lub innych mate
riał zakładany jest na bęben wirujący z dużą szybkością.
Trzy dysze przesuwane wzdłuż bębna wytryskują farby
(czerwona, żółta i niebieska) tworząc rysunek z elemen
tów o wymiarach 0,2 mm × 0,2 mm. Pojedynczy element
może być pokrywany jedną, dwiema lub trzema farbami,
co — przy uwzględnieniu możliwości zmiany gęstości ele
*
mentów
— pozwala na uzyskiwanie siedmiu barw podsta
wowych oraz wielkiej liczby odcieni pośrednich. Czas
wτykonania rysunku o maksymalnym formacie 550 mm X
× 860 mm wynosi ok. 10 minut.
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Pamięci archiwalne

Aktualne tendencje rozwojowe systemów kartograficz
nych wskazują na konieczność stosowania w niedalekiej
przyszłości pamięci zewnętrznych o bardzo wielkiej po
jemności. Szacuje się, że zapis numeryczny jednej mapy
topograficznej zawiera IO7 — IO8 bitów. Dla porównania
można podać wymagane pojemności pamięci dla zapisu:
średniej wielkości książki
— IO7 bitów;
Encyklopedii Britannica
— IO9 bitów;
zbiorów Biblioteki Kongresu St. Zjedn.
— 1014 bitów.
Przechowywanie map w postaci numerycznej wymaga
zatem pamięci o wielkich pojemnościach. Powszechnie
stosowane taśmy magnetyczne przestają wystarczać. Duże
nadzieje wiąże się obecnie z archiwalnymi pamięciami
laserowymi, w których nośnikiem danych jest pasek prze
zroczystej folii, pokryty cienką warstwą (ok. 10 nanome
trów) metalu, w którym wytapiane są promieniem lasero
wym otwory o średnicy rzędu mikrometra. Naświetlenie
odpowiada cyfrze 1, brak naświetlenia — cyfrze 0. Doko
nany w ten sposób zapis może być odczytany dzięki zróż
nicowanej wartości współczynnika odbicia światła padają
cego na dany element paska, w zależności od tego, czy
uprzednio został on naświetlony promieniem laserowym,
czy też nie.
Skonstruowana i działająca pamięć laserowa komputera
ILLIAC IV zawiera 450 pasków o gęstości zapisu 2,5 ∙ IO7
bitów/cal kwadratowy i łącznej pojemności przekraczają
cej pojemność 2000 taśm magnetycznych. W opracowaniu
znajduje się pamięć laserowa BYTERON, której pojem
ność ma przekroczyć trudną do wyobrażenia liczbę 10· bi
tów (ponad IO7 taśm magnetycznych).
Digitalizacja z zastosowaniem akustycznego
ścia

Rys. 6. Samolot U-2 stosowany do wykonywania zdjęć z dużej
wysokości

NASA. Na podstawie danych określających życzenia użyt
kownika (położenie, parametry techniczne i warunki me
teorologiczne zdjęcia) komputer wyświetla na grafoskopie
szkic prezentujący zdjęcia, które odpowiadają tym życze
niom. Podawane przez komputer dodatkowe informacje
ułatwiają niemal natychmiastowe wyświetlenie wybranych
zdjęć z mikrofilmu, co umożliwia podjęcie ostatecznej
decyzji.
System NASA obejmuje zdjęcia wykonywane samolota
mi U-2 (rys. 6) o pułapie przekraczającym 20 000 m. Do
tej pory zgromadzono 280 000 zdjęć, dalsze naloty są regu
larnie prowadzone dwoma samolotami. Podkreśla się
wielką wartość tych zdjęć do celów planowania prze
strzennego i ochrony środowiska, jak również do celów
czysto kartograficznych. Stosuje się m.in. kolorowe filmy
podczerwone. Przy ogniskowej 92 cm i obszarze pokrycia
terenu zdjęciem 10 km × 10 km uzyskuje się możliwość
rozróżniania szczegółów. terenowych o wielkości 30 cm.

wejścia/wyj-

W większości procesów digitalizacji map istotne trud
ności sprawia pracochłonne kodowanie deskryptorów uzu
pełniających współrzędne rejestrowane w sposób zautoma
tyzowany. Prowadzi się obecnie prace zmierzające do
wprowadzenia na rynek digimetrów połączonych z urzą
dzeniami przetwarzania głosu operatora na postać cyfro
wą. Do celów digitalizacji wystarcza rozróżnianie przez
komputer pewnej, stosunkowo niewielkiej liczby słów.
Przewiduje się dźwiękowe odtworzenie zapisanych słów,
niezbędne do kontroli.
Ilustracją postępu w tej dziedzinie może być rozwinię
cie produkcji kieszonkowych kalkulatorów elektronicznych
dla niewidomych. Kalkulatory te podają wyniki w odpo
wiednim języku, np. angielskim lub arabskim. Już obecnie
koszt nie przekracza 400 dolarów.

Numeryczny model terenu na taśmach magnetycznych

Państwowe Centrum Informacji Kartograficznej zajmuje
się nie tylko informowaniem o materiałach kartograficz
nych, ale również prowadzi ich sprzedaż. Do udostępnia
nych odpłatnie produktów kartograficznych należą obecnie
taśmy magnetyczne numerycznego modelu terenu. Dane
modelu pochodzą z digitalizacji map w skali 1 :250 000
i są zbiorami wysokości punktów, stanowiących węzły
siatki kwadratów o długości boku wynoszącej ok. 60 m.
Taśmy produkowane są systemem DTDCS (Digital Topo
graphic Data Collection System). Aktualne zastosowania
obejmują poszukiwanie zasobów naturalnych, ochronę la
sów przed pożarami oraz obliczanie profili terenowych
dla różnych celów. Podkreśla się dużą wartość użytkową
taśm oraz potrzebę prowadzenia badań nad ich zastosowa
niem w różnych dziedzinach nauki i techniki.

System wyszukiwania zdjęć lotniczych

Państwowe Centrum Informacji Kartograficznej (Natio
nal Cartographie Information Center) dążąc do maksymal
nego upowszechnienia wielkiego zasobu zdjęć lotniczych
opracowało i praktycznie wykorzystuje dla potrzeb róż
nych użytkowników system komputerowego wyszukiwania
zdjęć lotniczych. Zgromadzono dane o 15 milionach zdjęć
wykonanych lub projektowanych o łącznej powierzchni
pokrycia terenu 16 razy większej od powierzchni kraju.
Dane te określają m.in. położenie, skalę, film, kamerę,
zachmurzenie oraz instytucję dysponującą zdjęciem. Po
przetworzeniu w komputerze uzyskuje się katalogi roz
prowadzane w postaci drukowanej lub mikrofilmowej.
Interaktywny system wyszukiwania zdjęć lotniczych zo
stał wprowadzony do praktycznego stosowania przez

*
Na zakończenie warto zauważyć, że automatyzacja de
terminuje kierunki rozwoju współczesnej kartografii. Me
tody i techniki informatyczne będą się coraz bardziej
rozpowszechniały, pomimo wysokich kosztów inwestycyj
nych związanych z ich stosowaniem w procesach karto
graficznych.
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PRZEGLĄD GEODEZYJNY

PRZEWOŹNIK Cz.: Realization of the Main Problems Resulting from
the Programme of the Development of Geodesy and Cartography.
Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 10 p. 325
The article gives the results of the realization of the main points of the
programme of development of geodesy and cartography, accepted in 1973 Dy
the Economical Department of the Committee of the Polish United Workers
Party. The author tells about four years of realization of this plan.

ZGLIÑSKI A.: President’s of the Central Office of Geodesy and
Cartography Prizes for the Most Outstanding Scientific and Technical
Achievements in the Field of Geodesv and Cartography in 1977. Prz.
Geod. Vol. 50: 1978 No 10 p. 333
ɪt is a report from the ceremony of awarding prizes and honours for the
most outstanding scientific and technical achievements in the field of geodesy
and cartography in 1977. They were awarded by the President of the Central
Office of Geodesy and Cartography. There is a list of these prizes and
honours with a short characteristic of the particular achievements and the
names of their authors.

MIKŁASZEWICZ L.: Research on the Changes of Air Density in
Towns and Their Influence on the Results of Surveying by EIectro-optical Telemeters. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 10 p. 336
The author presents the results of research on the influence of changes
in. air density in towns on the results of surveying by electro-optical
telemeters. It has been proved that during the time of air pollution by
combustion gases the apparent differences of length obtained in the survey
have a regular character.

PRZYBYLSKI A.: Influence of an Obstacle near the Axis of Sight
on the Telescope Survey case of Levelling. Prz. Geod. Vol. 50: 1978
No 10 p. 337
The author gives the results of the research on the influence of some
obstacles near the axis of sight of a telescope on the results of levelling.
Research was carried on in different distances of these obstacles from the
axis of sight of the telescope.

KASPRZYCKI K.: Remarks on Double Point Interpolation in Space.
Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 10 p. 341
The article tells about the problem of double point interpolation in space
based on observation of horizontal and vertical angles. The author gives the
solution of this problem on the plane and on the sphere, formulas for the
influence of refraction and the influence of the Earth curvature and an
assessment of the accuracy of such an interpolation.

STRZAŁKOWSKI J.: Remarks on the Activity of the Department
of Co-ordinating Documentation of the Municipal Surveying Enter
prise in Łódź. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 10 p. 345
The article presents the regulations
documentation as well as the necessity
underground engineering équipement on
The author presented the organisation
documentation, the procedure employed

concerning co-ordinating technical
of keeping a register of over and
the area of the Łódź voivodeship.
of the department of co-ordinating
and the advantages achieved.

MOŚCICKI B.: Acquiring Ownership of Land in Possession in an
Administrative way. Part 2 — Acquirement of Possession of Immo
vables by Time Passage. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 10 p. 346
The author tells about legal regulations of administratively acquiring the
ownership of land already possessed, thanks to passage of time, legally defined
from 5 to 10 years. He discusses several problems connected with remembre
ment of such land.

SIWEK J.: Land Remembrement on Eroded Areas. Prz. Geod. Vol. 50:
1978 No 10 p. 349
It is a question of remembrement on eroded areas. The author tells about
the problems of registering land, where erosion occurs and the relative
assessement of such land. He also tells about the assumptions on which plans
of remembrement of eroded land are based.

BUCHOLC I.: Reflexions from Court. Land Register Data Powerless
in Civil Legal Proceeding. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 10 p. 350
The author presents the very complicated legal problems connected with
double inheristance proceedings and sale of the property on the grounds
of two different decisions concerning ownership of the inheritance as well,
as mistaken data in the land register.

OLECHOWSKI H.: Balance of the Value of Estimated Contours. Prz.
Geod. Vol. 50. 1978 No 10 p. 351
The author presents the problem of planning in remembrement of lots of
a given value. He gives a more advantageous way of solving this problem,
different from the way indicated by the old instruction. He provides
a suitable numerical example.

Odlanicki-Poczobutt μ., Odlanicka-Poczobutt a.: o∏ the
250th Birthday Anniversary of Marcin Odlanicki-Poczobutt (1728—
—1810). Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 10 p. 354
Here is a life story of Marcin Odlanicki-Poczobutt (1728—1810), mathematician
and astronomer, for many years professor of the Vilna Academy. The article
fully presents his student’s days and his activity: scientific, didactic and
as organiser.

PRZEWOŹNIK Cz.: Réalisation des problèmes principaux résultants
du programme de développement de la Géodésie et Cartographie. Prz.
Geod. Vol. 50: 1978 no 10 p. 325
L’article présente les résultats de la réalisation des points principaux du
programme de développement de Ia géodésie et cartographie, accepté en 1973
par le Département Economique du Comité du Parti Ouvrier Polonais Unifié.
L’auteur décrit quatre années de réalisation de ce plan.

ZGLIÑSKI A.: Prix du Président du Bureau Central de Géodésie
et Cartographie pour les plus remarquables réalisations scientifiques
et techniques dans le domaine de géodésie et cartographie en 1977.
Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 10 p. 333
C’est un rapport de la cérémonie d’attribution des prix et distinctions pour
les plus remarquables réalisations scientifiques et techniques dans le domaine
de géodésie et cartographie en 1977. Les prix ont été attribués par le Pre
sident du Bureau Central de Géodésie et Cartographie. Il y a une liste de
ces prix et distinctions avec une courte caractéristique des réalisations
lauréates et les noms de leurs auteurs.

MIKŁASZEWICZ L.: Recherche sur l’influence des changements de
la densité de l’air dans les villes sur le résultats des levers par
télémètre éléctro-optique. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 10 p. 336
L’auteur présente les résultats des recherches sur l’influence des changements
de la densité de l’air dans les villes sur les résultats des levers par télémètre
éléctro-optique. On constate que pendant la periode d’infection de l’air par
le gaz d’échappement les differences de longueur obtenues par télémètre
éléctro-optique ont un caractère régulier.

PRZYBYLSKI A.: Influence d’un obstacle près de l’axe de visée sur
mesurages à lunette: exemple-nivellement. Prz. Geod. Vol. 50: 1978
no 10 p. 337
L’auteur donne les résultats de recherche sur l’influence de certains obstacles
près de l’axe de visée de la lunette sur les résultats du nivellement. Ces
recherches ont été continuées pendant des differentes conditions atmosphéri
ques, pour des differents obstacles à differentes distances de l’axe de visée
de la lunette.

KASPRZYCKI K.: Remarques sur la méthode des faisceaux anharmoniques dans l’espace. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 10 p. 341
L’article parle des problèmes de la méthode de relèvement par observation
des angles horizontaux et verticaux envers deux points d’espace. L’auteur
présente la solution de ces problèmes sur le plan et sur la sphère, ¡les
formules pour l’influence de réfraction et l’influence de la sphéricité de la
Terre et une appréciation de la précision d’un pareil relèvement.

STRZAŁKOWSKI J.: Remarques sur l’activité du Département de
Coordination de la Documentation à TEntreprise Municipale de Géo
désie à Łódź. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 10 p. 345
On parle lçl des régulations concernantes la coordination technique de la
documentation, ainsi que la nécessité de tenir un registre de l’équipement
sur et SOusterrain sur le terrain de la voivodie de Łódź. On présente l’organi
sation du département de coordination de la documentation, ses méthodes
de travail et les avantages obtenues.

MOŚCICKI b.: Acquisition en propriété des terres déjà en possession
par voie administrative, ∏-me partie — Légalisation de propriété
avec le passage du temps. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 10 p. 346
On parle des cas de légalisation de propriété des terres par loi administrative,
avec le passage du temps. C’est défini par la loi comme 5 à 10 années.
L’auteur discute certains problèmes du remembrement de ces terres.

SIWEK J.: Remembrement des terres sur les terrains d’érosion. Prz.
Geod. Vol. 50: 1978 no 10 p. 349
On parle du remembrement des terres sur les terrains sous l’influence d'éro
sion. On présente les problèmes d’un inventaire détaillé de ces terres et leurs
appréciation relative. On discute aussi les hypothèses concernantes les projets
de remembrement sur les terrains d’érosion.

BUCHOLC I.: Réflexions de la cour de justice. Impuissance du
témoignage des données du registre des terres dans la procédure du
droit civil. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 10 p. 350
L’auteur présente les problèmes trè compliqués d’une double procédure
judiciaire concernante un héritage et la question de vente d’une propriété
conformément deux differentes décisions au sujet de la propriété de l’héritage
ainsi que des fausses données dans le registre des terres.

OLECHOWSKI H.: Comment tenir en équilibre la valeur des con
tours d’estimation. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 10 p. 351
On présente les difficultés de projeter pendant le remembrement des lots
d’une valeur-indiquée. On donne un moyen plus avantageux de solution de
ce problème, ^ different de la méthode indiquée par la vieille instruction. On
fourni un exemple numérique.

ODLANICKI-POCZOBUTT Μ., ODLANICKA-POCZOBUTT A.:
Le
250-me anniversaire de naissance de Marcin Odlanicki-Poczobutt
(1728—1810). Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 10 p. 354
C’est une biographie de Marcin Odlanicki-Poczobutt (1728—1810), mathématicien,
astronome et, pendant des longues années, professeur de ΓAcadémie de Vilno.
L’article décrit en détail ses années comme étudiant et son activité scientifi
que, didactique et comme organisateur.

Dokończenie ze str. 357
nowiące jeden z piękniejszych zakąt
ków Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, ma bardzo dobrze zorganizo
waną bazę noclegową oraz sieć usług.
Otoczone lasami stanowi znakomite
miejsce do wypoczynku, zwłaszcza o
tej porze roku, kiedy przyroda jest
jeszcze naturalnie piękna i nie zmą
cona nadmiarem wczasowiczów.
Właśnie w takiej scenerii, przy
pięknej, słonecznej pogodzie geodeci
Makroregionu Środkowo-Wschodniego
zjechali się ze wszystkich stron do
Okuninki. W odbytym tutaj wyjazdo
wym posiedzeniu ZO SGP, któremu
przewodniczył kol. inż. Jan Zięba,
uczestniczył wicewojewoda chełmski
— mgr inż. Jan Łaszcz. Zapoznał
on zebranych z perspektywami roz
woju społeczno-gospodarczego woje
wództwa chełmskiego, przede wszyst
kim w zakresie polityki rolnej.
Główny geodeta województwa inż
Ryszard M o z o ł a przedstawił zadania
służby geodezyjnej w świetle najpil
niejszych potrzeb gospodarczych wo
jewództwa, a zwłaszcza zadań powsta
jącego Lubelskiego Zagłębia Węglo
wego. W kolejnym wystąpieniu kol.
mgr inż. Leszek Solecki omówił za
gadnienia związane z opracowaniem
mapy topograficznej kraju.
W czasie obrad, które przebiegał>'
pod hasłem Geodeci makroregionu w
twórczej realizacji uchwał partii i
rządu, sześciu aktywistom Stowarzy
szenia wręczone zostały honorowe od
znaki SGP. Wśród imprez towarzyszą
cych największym zainteresowaniem
cieszył się rajd samochodowy geode
tów, który zgromadził na starcie 21
załóg. W czasie dwudniowych zmagań,
w porze dziennej i nocnej, uczestnicy
ɪajdu mieli do pokonania trasę o
długości ok. 200 km, a na niej wiele
niespodzianek, obowiązkowych spraw
ności i zadań geodezyjnych. Koman-

Zwycięzcy
rajdu
geodetów ze zdoby
tymi trofeami. Od
lewej: A. Kuchar
czyk, R. Błaszczyk,
inż. J. Mardon

dorem rajdu był kol. Tadeusz Miel
nik. W wyniku dwudniowych zmagań
zwyciężyła załoga OPGK Lublin, w
składzie: Ryszard Błaszczyk i
Adam Kucharczyk, która starto
wała tu osławiona niedawno zdoby
tym Mistrzostwem Polski Geodetów.
Drugie miejsce (z minimalnie mniej
szą liczbą punktów) zdobyła załoga
OPGK Adam Sadlocha i Ryszard
Proczke, zaś trzecie — załoga
BPWM w Lublinie, w składzie: Igna
cy Dziuba i Eugeniusz Kita. Zwy
cięzcy otrzymali pamiątkowe puchary
i puchar przechodni, a zdobywcy dal
szych miejsc — dyplom>’ i nagrody
rzeczowe.
W czasie rajdu samochodowego po
zostali uczestnicy bawili się przy ogni
sku, gdzie kol. inż. Czesław Cwik
prowadził interesujący konkurs doty
czący znajomości Ziemi Chełmskiej. W
konkursie sprawności geodezyjnej, w
którym zadania związane były z po
miarem elementów linii brzegowej Je
ziora Białego, startowało siedem ze

społów, a najlepszy (już po raz drugi)
okazał się zespół pod kierownictwem
kol. mgr. inż. Adama Sadlochy z
OPGK Lublin. W turnieju piłki siat
kowej zwyciężył zespół WBGiTR w
Chełmie. Poza tym odbyły się także
konkursy pchnięcia kulą, rzutek do
tarcz, szachowy i wędkarski — tyle
że w tym ostatnim ryba nie bardzo
chciała brać.
Na zakończenie Zlotu odbył się bal,
na którym do tańca przygrywał ze
spół „Chmielaki” z Krasnegostawu. W
czasie balu dokonano uroczystego pod
sumowania imprezy, ogłoszenia wyni
ków konkursów oraz rozdania nagród.
Rozjeżdżano się z żalem, że to już
koniec. Organizatorzy — z przewod
niczącym komitetu organizacyjnego,
kol. inż. Janem Mardoniem na
czele — myślą już o organizacji na
stępnego zlotu.
Mgr inż. Stanisław Golec
Przewodniczący Koła SGP
przy OPGK Lublin

Komisja ds. Kobiet apeluje
Komisja do spraw Kobiet przy Zarządzie Oddziału Stowarzyszenia Geo
detów Polskich w Łodzi poszukuje
materiałów dotyczących zatrudnienia
kobiet-geodetów w okresie międzywo
jennym, nazwisk pierwszych kobiet-geodetów,
rodzaju wykonywanych
P{zez nie prac i szczególnych osiąg
nięć zawodowych w latach 1918—1944
i 1945—1978 oraz informacji na temat
ukończenia przez kobiety w okresie

od 1919—1939 następujących szkół:
Politechniki Warszawskiej, Politechni
ki Lwowskiej, Państwowej Szkoly
Mierniczej w Warszawie, PSM w
Łomży, PSM w Wilnie, PSM w Kow
lu, Państwowej Szkoły Mierniczo-MeIioracyjnej w Poznaniu, kursów i
Szkół
kreślarskich
organizowanych
przez okręgowe urzędy ziemskie i sto
warzyszenia.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą

do Koleżanek i Kolegów zorientowa
nych w tej sprawie o nadsyłanie in
formacji, które prosimy przesłać do
Zarządu Oddziału SGP w Łodzi, PI.
Komuny Paryskiej 5a, 90-00’ Łódź.

Klara Półrolczyk
Łódź

INFORMACJE z głównego urzędu geodezji i kartografii

β W dniu 15 Iipca 1978 r. z okazji
Święta Odrodzenia Polski odbyła się
w Warszawie w Pałacu Rady Mini
strów uroczystość wręczenia nagród
Państwowych wybitnym twórcom nau
ki, techniki, kultury i sztuki. W uro
czystości wzięli udział członkowie naj
wyższych władz partyjnych i pań
stwowych.
Wręczenia laureatom dyplomów i
θdznak oraz nagród państwowych do
konał prezes Rady Ministrów — Piotr

Jaroszewicz oraz członkowie Prezy
dium Komitetu Nagród Państwowych.
Laureatom serdecznie pogratulował 1
sekretarz KC PZPR — Edward Gie
rek.
Wśród laureatów znaleźli się wybit
ni twórcy postępu w dziedzinie geo
dezji. Nagrodę Państwową II stopnia
otrzymał zespół pracowników służby
geodezyjnej w składzie: prof, dr inż
Jerzy Gaździcki, mgr inż. Ryszard
Chruściel, mgr inż. Tadeusz Dzi-

k i e w i c z, mgr inż. Andrzej Jar ońs k i, mgr inż. Lubomir Konstanty,
mgr inż. Henryk Kwiatkowski,
prof, dr inż. Henryk L e ś n i o k, mgr
inż. Ryszard P a ż u s, prof, dr inż. Ju
lian Szczęsław Radecki, mgr inż.
Lech Zygmunt Staniszewski, mgr
inż. Jerzy Wysocki — za opraco
wanie i wdrożenie nowych metod pra
cy przy zakładaniu podstawowych
osnów geodezyjnych.
Nagrodą tą uhonorowano zbiorowy

Cena zł 25.
Dokończenie ze IlI okł.

wysiłek geodetów, którzy opracowali
nowe metody i technologie szybkiego
i kompleksowego zakładania podsta
wowych osnów geodezyjnych w kra
jach rozwijających się. Metody te są
wdrażane na terenie Iraku przy zakła
daniu podstawowej sieci astronomiczno-geodezyjnej i sieci niwelacji pre
cyzyjnej.

■ Z okazji Święta Odrodzenia Polski
odbyła się w dniu 19 Iipca 1978 r. w
Warszawie, w gmachu Naczelnej Orga
nizacji Technicznej uroczysta akade
mia dla pracowników Głównego Urzę
du Geodezji i Kartografii, Zjednocze
nia Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kar
tograficznych
„Geokart”,
Instytutu
Geodezji i Kartografii oraz Centrum
Informatycznego Geodezji i Kartogra
fii. Otwarcia akademii dokonał I se
kretarz Podstawowej Organizacji Par
tyjnej PZPR przy GUGiK i IGiK —
Andrzej Szymczak. Referat oko
licznościowy wygłosił naczelny dyrek
tor Zjednoczenia „Geokart” — Jerzy
Wysocki.
Najbardziej zasłużeni pracownicy
geodezji i kartografii wyróżnieni zo
stali odznaczeniami państwowymi i
odznakami resortowymi. Aktu wrę
czenia odznaczeń i odznak dokonali
prezes Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii, podsekretarz stanu —
Czesław Przewoźnik i I sekretarz
Komitetu Zakładowego PZPR przy
Ministerstwie Administracji, Gospo
darki Terenowej i Ochrony Środowi
ska — Władysław Kandefer.
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski otrzymał nestor polskiej kar
tografii, prof, dr Stanisław Pietkie
wicz. Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski otrzymali: Józef

INFORMACJE
2.V. w Rzeszowie odbyło się kolejne
(IV) spotkanie Klubu IX Muzy SGP,
poświęcone
nienaukowym
teoriom
kształtu Ziemi, podczas spotkania nie
powołano Towarzystwa Zwolenników
Ziemi Płaskiej.

11. V. Sekcja Geodezji Urządzeń Rol
nych SGP w Warszawie zorganizowa
ła seminarium nt. Wykorzystanie ma
py zasadniczej dla potrzeb rolnictwa.
Wprowadzenia do dyskusji dokonali
koledzy
Stefan
Przybylek
z
WBGiK w Ciechanowie i Henryk J ezierski z WBGiTR w Ciechanowie.
12. V. w Krakowie zebrali się człon
kowie nowo powstałej Pcdsekcji Foto
grametrycznej SGP. Na spotkaniu dr
Stanisław Mularz wygłosił referat
nt. Wykorzystanie systemu LANDSAT
dla celów monitorowania środowiska
przyrodniczego. Powołane zostały na
stępujące zespoły problemowe PTF:
Zespół Problemów Fotogrametrii przy
OPGK i Zespół Problemów Fotogra
metrii przy Krakowskim Przedsiębior
stwie Geodezyjnym.

Basaj,
Kazimierz
Florczak,
Edward Jaskot, Władysław Kałużn y, Adolf Kaszowski, Antoni M acieszczak, Mieczysław Olszew
ski, Władysław Plotkowiak, Jó
zef Sowa i Tadeusz Sosnowski.
Osiemnastu pracowników udekorowa
no Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi
Krzyżami Zasługi. Ponadto liczna gru
pa pracowników została udekorowana
Odznakami Honorowymi „Zasłużony
Pracownik Państwowy”, Złotymi i
Srebrnymi Odznakami „Za Zasługi w
Dziedzinie Geodezji i Kartografii”, Od
znakami „Zasłużony Pracownik Go
spodarki Terenowej i Ochrony Środo
wiska” oraz Złotymi, Srebrnymi i Brą
zowymi Odznakami „Zasłużony dla
Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych”.
W części artystycznej akademii re
cytował wiersze znany aktor — Hen
ryk Uadosz.

■ Kolegium Głównego Urzędu Geo
dezji i Kartografii (obradujące w dniu
27 Iipca 1978 r.) rozpatrzyło koncepcję
modernizacji wysokościowych osnów
geodezyjnych kraju. W koncepcji tej
przewidziano
znaczne
ograniczenie
liczby klas osnów. Osnowę podstawo
wą mają tworzyć sieci niwelacji pre
cyzyjnej I i II klasy, a jej rozwinię
ciem ma być osnowa szczegółowa HI
i IV klasy. Sieci będą wyrównane w
jednolitym państwowym układzie wy
sokości. Nastąpi likwidacja dotychcza
sowych układów lokalnych. Koncepcja
przewiduje znacznie większe i rów
nomierne nasycenie terenu punktami
osnowy wysokościowej, przydatne do
wszelkich prac geodezyjnych wykony
wanych dla potrzeb gospodarczych,
oraz pełne wykorzystanie dotychczaso
wych sieci państwowych i lokalnych.
W szczególności uzyska się znacznie
gęstszą osnowę podstawową I klasy

27 V zakończyły się IV Samochodo
we Mistrzostwa Polski Geodetów pod
hasłem „Samochód narzędziem pracy
geodety”, zorganizowane przez Środo
wiskowe Koło Geodetów przy PPGK
„Geopoz”,
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich, Federację „Ogniwo”, Auto
mobilklub Wielkopolski i Polski Zwią
zek Motorowy.

27 V na Wydziale Geodezji i Karto
grafii Politechniki Warszawskiej od
były się obrady dorocznej sesji nau
kowej. poświęconej pracom naukowo-badawczym prowadzonym w instytu
tach Wydziału. Na sesji referaty wy
głosili przedstawiciele Instytutu Foto
grametrii i Kartografii, Instytutu Geo
dezji Gospodarczej i Instytutu Geo
dezji Wyższej i Astronomii Geodezyj
nej.
29 V w OPGK w Gdańsku odbyła
się uroczystość wręczenia sztandaru
przechodniego Ministerstwa Admini
stracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz ZG PGKiT za
zdobycie I miejsca w ogólnopolskim
współzawodnictwie pracy
Przedsię
biorstw Geodezyjno-Kartograficznych
Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii.

oraz większą dokładność osnowy. Przy
pomiarach rzeźby terenu będą zakła
dane punkty pomiarowe osnowy wy
sokościowej, nie wymagające trwałej
stabilizacji. W procesie modernizacji
osnów wysokościowych będzie tworzo
ny podsystem informatyczny Osnowa
wysokościowa z podziałem na central
ny i regionalne banki danych.
W wyniku szczegółowego przedysku
towania przedstawionej koncepcji Ko
legium uznało, że generalnie jest ona
słuszna, jednak wymagają jeszcze
rozważenia i przeanalizowania (przez
zespół koordynacyjny dla zagadnienia
modernizacji osnów wysokościowych)
sprawy szerokiej rozbudowy sieci ni
welacji precyzyjnej I klasy oraz moż
liwości zintegrowania systemu zakła
dania osnowy wysokościowej z osno
wą poziomą II klasy. Ponadto program
zakładania
osnów
wysokościowych
wymaga skorelowania z programem
założenia osnów poziomych. Państwo
we Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kar
tograficzne powinno przeprowadzić
eksperymenty w zakresie włączenia
punktów osnowy poziomej Il klasy do
osnowy wysokościowej. Kolegium zale
ciło przyspieszenie terminu najbliższe
go posiedzenia Rady Geodezyjnej i
Kartograficznej, na którym będzie roz
patrywana zaktualizowana koncepcja.
Ponadto Kolegium przyjęło do wia
domości informację o stanie realizacji
programu prac w zakresie wykorzysta
nia obrazów satelitarnych i zdjęć lot
niczych do potrzeb gospodarki naro
dowej — z której wynikało, że dzia
łający w Instytucie Geodezji i Karto
grafii Ośrodek Przetwarzania Obrazów
Lotniczych i Satelitarnych rozwija się
planowo — oraz zapoznało się z
aktualnym stanem zatrudnienia geo
detów gminnych.
Inż. T. Dulski

2 VI Rada Wydziału Geodezji i Kar
tografii Politechniki Warszawskiej na
dała mgr inż. Wojciechowi Wilkowskiemu stopień naukowy doktora
nauk technicznych. Przedstawił on dy
sertację na temat: „Badanie dokładnoś
ci mapy gruntów Państwowego Gospo
darstwa Leśnego w aspekcie potrzeb
urządzania lasu, ewidencji gruntów i
mapy zasadniczej kraju”. Promotorem
był doc. dr St. Trautsolt, recen
zentami — prof, dr hab. A. Hopfer
i doc. dr K. Michalik.

Na podstawie przeprowadzonej ana
lizy teoretycznej oraz badań doświad
czalnych W. Wilkowski określił
m. in. dokładność
istniejącej mapy
gruntów
państwowych gospodarstw
leśnych, dokonał oceny stopnia przy
datności tej mapy dla potrzeb urządza
nia lasu oraz porównał dokładność ma
py gruntów państwowego gospodar
stwa leśnego z kryteriami dokładnościowymi, przewidzianymi dla mapy za
sadniczej kraju w aspekcie krajowego
programu wykonywania i modernizacji
mapy zasadniczej. Uzyskane wyniki
badań oraz sformułowane wnioski ma
ja duże znaczenie praktyczne i powin
ny być wykorzystane przez właściwe
organa służby geodezyjnej.

<*
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PRZEGLĄD GEODEZYJNY
Miesięcznik
Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Rok L

Warszawa - Listopad 1978

Nr 11

TYMOWSKI St. J.: O geodezji polskiej w okresie 1918—1978. Prz.
Geod. R. 50: 1978 nr 11 s. 361
W artykule przedstawiono prace geodezyjne wykonane w Polsce w okresie
60-lecia, w latach 1918—1939 oraz 1945—1973. Podano wyniki tych prac, zwłaszcza
przy założeniu sieci triangulacyjnej i sieci niwelacji precyzyjnej, a także przy
wykonaniu map topograficznych w wielkich skalach. Omówiono również wy
niki prac w dziedzinie regulacji rolnych oraz ewidencji i klasyfikacji gruntów.

KAMELA Cz.: Wyższe szkolnictwo geodezyjne w Polsce w latach
1918—1978. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 11 s. 364
Podane są podstawowe wiadomości o wyższym szkolnictwie geodezyjnym
w Polsce w okresie 1918—1978. Omówiono studia geodezyjne na Politechnikach —
Lwowskiej i Warszawskiej w okresie międzywojennym oraz studia geodezyjne
w okresie 1945—1978. Wymieniono pracowników naukowo-dydaktycznych wy
działów i katedr geodezyjnych, podano strukturę realizacji programów naucza
nia (katedry oraz instytuty).

NOWOSIELSKI E.: Geodezyjne prace urządzenioworolne okresu mię
dzywojennego. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 11 s. 370
Autor podał podstawowe dane o strukturze rolnej Polski w chwili odzyskania
niepodległości w 1918 roku. Omówił również prace geodezyjne wykonane
w okresie 1918—1939 przy poprawieniu tej struktury. Podane są dane liczbowe
dotyczące prac wykonanych przy likwidacji serwitutów, parcelacji i scaleniach
gruntów.

LIPIŃSKI Br.: Geodezja w stolicy Polski. Prz. Geod. R. 50: 1978
nr 11 s. 371
W artykule podane są wspomnienia autora dotyczące działalności Biura Po
miarów miasta Warszawy w okresie 1918—1939. Na tle wydarzeń historycznych
oraz ówczesnego życia społecznego i gospodarczego autor kreśli obraz funkcjo
nowania geodezji w organizmie wielkomiejskim.

JÓZEFACIUK Cz.: Przeciwerozyjne zagospodarowanie gruntów rol
nych. Pnz. Geod. R. 50: 1978 nr 11 s. 378
Autor przedstawia wpływ zmieniających się warunków gospodarowania na pro
ces degradacji gleb i dewastacji gruntów przez erozję. Przedstawione są pod
stawowe zabiegi urządzeniowo-rolne przeciwdziałające erozji wodnej na grun
tach rolnych oraz program ochrony gleb przed erozją. Omówiono również
prace prowadzone w tej dziedzinie.

GRZECHNIK b.: Konfrontacji geodezyjnych ciąg dalszy. Prz. Geod.
R. 50: 1978 nr 11 s. 382
Autor podejmuje polemikę z wypowiedziami mgra inż. Edwarda Mechy, zwra
cając szczególną uwagę na wypowiedzi, które uważa za niezgodne ze stanem
faktycznym. Dotyczą one zwłaszcza mapy zasadniczej, katastru uzbrojenia tere
nu oraz administracji geodezyjnej.

LIPIŃSKI Br.: Kartografia regionalna, krajowa i eksportowa. Prz.
Geαd. R. 50: 1978 nr 11 s. 384
Autor relacjonuje rozmowę z inż. Bolęsławem Wańskim na temat kartografii
Wielkopolski. Omówiono stan zaopatrzenia tego regionu w wydawnictwa kar
tograficzne oraz dezyderaty wysuwane przez użytkowników map. w rozmowie
wysunięto postulat, aby mapy turystyczne regionów były wydawane przez
wydawnictwa regionalne.

TΕ>IMOBCKli CT. H.: ∏onbcκaa reoae3nn ɜa ɪɪepnoa 1918—1978. Prz.
Geod. T.50:1978 Ns 11 cτp. 361
B cτaτbM IipejjCTaBjieHO reojje3HHecκMe paδoτbi BbinojiHeHbi b IlojibHie ɜa nepno;j
60-jιeτ b rojjax 1918—1978, a τaκxe b 1945—1978 γ.γ. ΠojjaHθ mtoγm 3tmx ρaδoτ,
OCO6eHHO ∏pn OCHOBbIBaHHIO τpΛHΓyjIHU,HOHHθil CβTM M ∏peLJH3HθHHOΠ HIlBeJIHHHOHHθ∏ ceτιι, a τaκxe πpπ o6pa6oτκe κpy∏Hθ NiacmτaδHbix τoπorpaφM∏ecκπx κapτ.
OöcyxjjeHO τaκxe nτorπ pa6oτ b oδJiacτπ 3eMJieycτpo∏cτBa yπeτa m κjιaccπφnκa∏H∏ 3βMJIM.

KAMEJLH Η. : Bbicnine reofle3n'iecκne y'ie0Hbie 3aBeμeHiιa
b rojιax 1918—1978. Prz. Geod. T.50:1978 Ns 11 cτp. 364

b

∏o.τibme

Πor3ho OCHOBHBie CBeReHiiH ο Bbicmnx reoRe3imecκnx yπeSHBix 3aBenemiHX
Ilonbine b roRax 1918—1978. OScyaeReHo τaκ>κe reθRe3∏Hecκne M3yπeH∏H Ha
.Ibbobckom π BapmaBCKOn ΠoπιιτexHiικe b MeiKRyBoeHHOM πepιιθRe M b roRax
1945—1978. yκa3aHθ HaynHBix paSoτ∙HnκθB b reθR,e3∏ιecκπx OTReiiemiax m κaφeRpax, a τaκxe cτpyκτypy pea:ɪnɜannɪɪ πporpaMM yπeSBi b κaφβRpax m mhctmτyτax.
b

HOBOCEJIbCKM E.: Γeoμe3HiecκMe pa6oτħi 3eMJieycτpo⅛cτBa b MemayBoemiOM πepnoae. Prz. Geod. T.50:1978 Ns 11 eτp. 370
Abtop πpeRcτaB.'iaeτ OCHOBHBie RaHHBie 06 arpapnoii cτpyκτype b ∏θ∙n>ιπe bo
BpeiiH BOccTaHOBJieHMH HesaBiiCMMOCTM b 1918 r. OScyjKReno reoae3HHecκMe pa6otbi BBniOJiHeHBi B roRax 1918—1939 πpn McnpaBneHiIio 3TOM eτpyκτypBi. ΠθRaκo
HMCJiOBBie RamiBie no BBinojiHeHnio pa6oτ, πpn JinKBMRannn cepB∏τyτθB, napneJIHHMH M pa3BepCTBeHMH.

JIMIIMHbCKM: B.: Γeofle3∏a
Ns 11 cτp. 371

b

cτojιnne Πojiluiii. Prz. Geod. T.50:1978

B cτaτBM ∏0RaH0 MeMyapbi aBτopa o ReHτejiBHθcτn ropoRa BapmaBBi b roRax
1918—1939. Ha φθHe MCTopnHeCKnx co6bitmm, a τaκste 6BiBmeii con∏ajiBHθn n aκoHOMIIHeCKOM 5KΠ3HM 3BTOp HaHepKMBaeT O6pa3 ReMCTBlIH ΓeθRe3MM B OpraHM3Me
SojIBmoro ropoRa.

ΙΟ3ΕΦALIMIOK H.: ΠpoτιiBoapo3MθHHoe 3eMΛeycτp0MCTBa.
T.50:1978 Ns 11 cτp. 378

Prz. Geod.

Abtop πpeRCτaBJiHeτ BnnHiine MeHHiomnxcH ycnoB∏ι^ι xO3hmctbob3hmh Ha nponecc
RerpaRannn πohbbi μ ReBacτanmι ɜeiɪ,w 3po3nen. ΠpeRcτaB.τeHθ ochobhbt6 Meponp∏HτιiH 3eM∏eycτpoiicτBa πpoτ∏BθRencτByιoιnne borhom cpo3MM 3ejuιπ, a τaκjκe
πporpaMMy OxpaHBi πohbbi πepeR □pθ3∏en. OScyjKReno τaκικe paβoτBi b stom
oβnacτn.

TMiEXHMK B.: ΓeoRe3H∏ecκMx κθHφpoHiaμ∏M Rajitnenuine TeneHHH.
Prz. Geod. T.50:1978 Ife 11 cτp. 382
Abtop noRH∏Maeτ πoneMnκy c MHτepBBK> Mrp mhjk. ORiiapRa MexBi, Oopamaa
ocoöeHHoe BiniMaHMe Ha ero Bbicκa3aHMH, κoτopbie c∏Mτaeτ Hec∞τBeτcτByκ>πjιiMM
c jjencτBMτejibHθcτbio. Ohm κacaκ>τcH oco6eHκo ochobhojí κapτbi, κaτacτpa πoλ3βMHbix coopyxeHM#, a τaκxe reojje3iιπecκoft ajjMMH∏cτpaιjMM.

JIMIIMHbCKM B.: PerMOHajiLHaa κapτorpaφHa b cτpaHe H Ha aκcπopτ.

Prz. Geod. T.50:1978 Ife 11 cτp. 384

Abtop πpeRcτaBHHeτ ιmτepBBio c mhhc. BonecnaBOM BaHBCKiiM no Bonpocy κapτθrpaφιιn Bennκoπojn>cκn. OScyjKReno cocτθHH∏e CHaSmeHHH 3τoro pernθHa b κapτorpaφ∏Hecκne M3RaτenBcτBa n πpeRnojκemiH nocτaB∏eHHBie πonB3yκ>mnMMCH
κapτa.Miι. B ιiHτepBBio πocτaB.τeHθ nocτy∏Hτ, htoSbi τypπcτ∏Hecκne κapτBi periioHOB SBIJni II3R3BaHHBie PeTIIOHanBHBIMlI M3RaTeHBCTBaMM.
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0 geodezji polskiej w okresie 1918 - 1978
Pod koniec pierwszej wojny światowej, po ponad stu
letniej niewoli, powstało niepodległe państwo polskie. Przed
narodem polskim, żyjącym w trzech odrębnych państwach
zaborczych, stanęło trudne zadanie powołania władz kraju
i scalenia trzech zaborów w jeden organizm państwowy.
Wśród wielu zagadnień wymagających rozwiązania praw
nego i administracyjnego trzy były związane z pracą za
wodu geodezyjnego. Były to zagadnienia obronności kraju,
przebudowy ustroju rolnego i wymiaru podatku grunto
wego.
W dziedzinie obronności kraju należało wyposażyć woj
sko w polskie mapy topograficzne, a w związku z tym
wykonać w całym kraju pomiary podstawowe oraz zdjęcia
topograficzne. Przebudowa ustroju rolnego wymagała re
formy rolnej, likwidacji serwitutów i unowocześnienia
struktury przestrzennej gruntów. Było to niezbędne zwła
szcza na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego, na których
wciąż dominował na wsi przestarzały płodozmian trójPrzemienny1 przy występującej powszechnie, nad wyraz
uciążliwej, sznurowej szachownicy gruntów rolnych. W
dziedzinie podatku gruntowego występowały różnice pomię
dzy ziemiami dawnego zaboru rosyjskiego, na których nie
było katastru gruntowego, a zaborów austriackiego i pru
skiego, które miały dwa odmienne systemy katastralne.
Poważną trudnością przy wykonywaniu prac geodezyj
nych, tak istotnych dla obronności i gospodarki kraju, była
odmienność systemów miar, systemów hipotecznych oraz
przepisów prawnych i instrukcji technicznych. Brak było
również dostatecznej liczby wykwalifikowanych geodetów,
a co gorsza, na ziemiach polskich nie było wyższego, a na
wet średniego szkolnictwa geodezyjnego — poza dwulet
nim kursem szkolącym na geometrów w Szkole Politech
nicznej we Lwowie, prowadzonym tam od 1896 roku. W
I Ogólnopolskim Zjeździe Mierniczych, który odbył się w
Warszawie w styczniu 1919 roku, wzięło udział zaledwie
250 mierniczych i to głównie z ziem dawnego zaboru ro
syjskiego; było na nim zaledwie 18 przedstawicieli ziem
dawnego zaboru austriackiego i 13 przedstawicieli ziem
dawnego zaboru pruskiego. Była to liczba niewielka, nawet
jeśli przyjąć, że większość geodetów odbywała służbę woj
skową.
Tworzenie podstaw administracyjnych i prawnych, umoż
liwiających jednolite działanie w zawodzie geodezyjnym,
toczyło się jednak stosunkowo szybko. W 1919 roku ujed
nolicono system miar i wag, dzięki przystąpieniu Polski
do Konwencji Metrycznej. Utworzony w tymże roku Głów
ny Urząd Miar i jego agendy zapewniły uwierzytelnianie
wzorców miar oraz narzędzi mierniczych. Wykonanie po

miarów podstawowych kraju powierzono Ministerstwu Ro
bót Publicznych, które utworzono w 1919 roku. W tym
samym roku zapoczątkował działalność Wojskowy Instytut
Geograficzny. Do wykonania reformy rolnej powołano w
1919 roku Główny Urząd Ziemski przekształcony w 1923 ro
ku w Ministerstwo Reform Rolnych. Sprawy katastru pod
porządkowano Ministerstwu Skarbu. Ukazały się pierwsze
instrukcje techniczne. W 1920 roku Główny Urząd Ziemski
wydał tymczasową instrukcję techniczną obowiązującą przy
pomiarach rolnych, a Ministerstwo Robót Publicznych, rów
nież w 1920 roku, wydało tymczasowe przepisy do wyko
nania pomiarów i sporządzania planów pomiarowych miast
oraz przepisy obowiązujące przy pomiarach metodą trygo
nometryczną i poligonalną w celu przeprowadzenia nowvch zdjęć w kraju.
Zapoczątkowano prace nad organizacją wyższego i śred
niego szkolnictwa geodezyjnego. Na początku 1920 roku
Senat Akademicki Politechniki Warszawskiej powołał ko
misję, w skład której weszli profesorowie: Antoni Ponikow
ski, Kazimierz Żórawski, Czesław Skotnicki i Henryk Czopowski, powierzając jej sprawy organizacji Wydziału Geo
dezyjnego. Komisja ustaliła następujące wytyczne organi
zacji Wydziału:
— przyszły Wydział powinien mieć za zadanie przyspa
rzanie państwu polskiemu wysoko wykwalifikowanych geo
detów do prowadzenia podstawowych pomiarów triangula
cyjnych i niwelacyjnych;
— stosownie do celu ustalonego w punkcie pierwszym,
program studiów powinien obejmować w szerokim zakresie
naukę geodezji i astronomii, a jako nauki pomocnicze —
matematykę wyższą, mechanikę i fizykę;
— w programie mają być podane w dostatecznym zakre
sie nauki inżynieryjne i gospodarcze w celu należytego
zrozumienia potrzeb i zadań, jakie życia praktyczne posta
wi przyszłemu geodecie;
— mając na uwadze rozległość programu, okres trwania
studiów ustalić na pełne 8 semestrów;
— należy położyć szczególny nacisk na zorganizowanie
długotrwałych ćwiczeń praktycznych w polu.
Na podstawie tych wytycznych w semestrze zimowym
1921 roku na Politechnice Warszawskiej utworzono Wydział
Geodezyjny. Katedrę Geodezji Wyższej objął prof. Edward
Warchalowski, były docent Konstantynowskiego Instytutu
Mierniczego w Moskwie, który wrócił w tym czasie do
kraju.
Na Politechnice Lwowskiej dwuletni kurs dla geometrów
przekształcono w Wydział Mierniczy, początkowo o trzylet361

nim, a ostatecznie czteroletnim okresie studiów. Średnie
szkoły miernicze utworzono w Warszawie, Poznaniu, Łom
ży i Kowlu, a następnie w Wilnie.
Dzięki szybkiemu zorganizowaniu szkolnictwa geodezyj
nego wyższego i średniego, już w 1925 roku rozpoczął się
stały dopływ coraz liczniejszej kadry mierniczych dobrze
przygotowanych pod względem technicznym. A był po temu
czas najwyższy, gdyż według danych z 1924 roku w Polsce
było 400 mierniczych przysięgłych i geometrów cywilnych
upoważnionych, a ponadto drugie tyle sił pomocniczych
i kreślarzy oraz niewielka liczba kartografów i topografów
wojskowych, którzy ongiś pełnili służbę w armiach zabor
czych. Tylko niewielka liczba geodetów miała wyższe wy
kształcenie techniczne. Byli to niemal sami wychowankowie
Konstantynowskiego Instytutu Mierniczego w Moskwie.
Rok 1924 zamyka w dziedzinie geodezji okres rozwiązań
o charakterze tymczasowym. W 1925 roku ukazały się pod
stawowe akty prawne dotyczące struktury zawodu geode
zyjnego i przepisy techniczne co do techniki i dokładności
wykonania prac pomiarowych. Należały do nich:
— ustawa o mierniczych przysięgłych z 2IV 1925 roku
wraz z późniejszymi rozporządzeniami wykonawczymi i no
welą z 1928 roku;
— ustawa scaleniowa z 18X11 1925 roku;
— instrukcja techniczna Ministerstwa Reform Rolnych
z 3 II 1925 roku oraz wydane nieco później, gdyż w 1928 ro
ku, II wydanie przepisów pomiarowych Ministerstwa Ro
bót Publicznych.
Rozpoczęły się lata intensywnych prac pomiarowych, stale
rosło zapotrzebowanie na prace pomiarowe i powiększała
się liczba geodetów. Próbą unowocześnienia techniki po
miarów było utworzenie w 1929 roku Wydziału Fotogra
metrycznego przy Polskich Liniach Lotniczych LOT, prze
kształconego z czasem w Przedsiębiorstwo Państwowe „Fotolot”, działające przy Ministerstwie Komunikacji.
W latach 1930—1935, w okresie światowego kryzysu go
spodarczego, który dotknął również Polskę, liczba prac po
miarowych nie uległa wprawdzie poważniejszemu zmniej
szeniu, ale obniżyły się znacznie zarobki coraz liczniejszej
rzeszy mierniczych przysięgłych. W 1932 roku zlikwidowano
Ministerstwo Robót Publicznych, a działające przy tym
resorcie Biuro Triangulacyjne przeniesiono do Ministerstwa
Komunikacji. W tym samym roku połączono Ministerstwo
Rolnictwa z Ministerstwem Reform Rolnych, tworząc Mi
nisterstwo Rolnictwa i Reform Rolnych.
Jakiż był bilans prac geodezyjnych wykonanych w okre
sie 1918—1939?
W dziedzinie pomiarów podstawowych postanowiono po
kryć obszar kraju siecią łańcuchów I rzędu, a w nawią
zaniu do nich — sieciami niższych rzędów. Zaprojektowano
4 łańcuchy południkowe i 4 równoleżnikowe, o długościach
boków od 30 do 40 km, a więc, ze względów oszczędnościo
wych, nieco krótszych niż w sieciach klasycznych. W
1929 roku założono Centralny Punkt Astronomiczny w Bo
rowej Górze, będący podstawowym punktem wyjściowym
do pomiarów triangulacyjnych, jako punkt przyłożenia
elipsoidy odniesienia. Przyjęto elipsoidę Bessela. Wpraw
dzie prac triangulacyjnych nie ukończono, jednakże było
to niemożliwe przy ówczesnej technice zabudowy sieci, sy
gnalizacji, pomiarów i wyrównania. Założone i zagęszczone
sieci triangulacyjne na ogół były. Umiejscowdone na wschod
nich obszarach kraju. Odznaczały się one wysoką dokłada
nością. Wykonano natomiast w całości sieć niwelacji pre
cyzyjnej i rozpoczęto systematyczne pomiary grawime
tryczne.
Wojskowy Instytut Geograficzny wydał w okresie mię
dzywojennym mapy topograficzne całego obszaru kraju,
jednak w znacznej mierze, zwłaszcza w odniesieniu do
rzeźby terenu, oparte nie na nowych pomiarach, lecz na
materiałach kartograficznych krajów zaborczych. Jednolity
podział na arkusze miały jedynie mapy w większych ska
lach, poczynając od mapy szczegółowej w skali 1:25 000,
przez mapę taktyczną w skali 1:100 000, aż do mapy ope
racyjnej w skali 1:300 000. Mapy szczegółowe i operacyjne
wykonano w odwzorowaniu quasi-stereograficznym, mapę
operacyjną w odwzorowaniu wielościennym, a mapy prze
glądowe w skali 1 :500 000 w odwzorowaniu stożkowym^
wiernoodległościowym, z dwoma wiernymi rówmoleżnikami
dla każdego dwustopniowego pasa równoleżnikowego.
Około połowy ogólnej liczby geodetów pracowało przy
przebudowie ustroju rolnego. W okresie 1918—1938 scalono
łącznie ponad 10 000 wsi, liczących 859 000 gospodarstw
o obszarze 5 400 000 ha. W tym samym okresie rozparce
lowano 2 500 000 ha, tworząc 154 000 nowych gospodarstw
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i powiększając obszar 502 000 gospodarstw o zbyt małym
areale gruntów. Likwidacją serwitutów objęto 8350 wsi,
liczących 280 000 gospodarstw, wydzielając w formie wyna
grodzenia w naturze niemal 600 000 ha i w gotówce około
4 min złotych.
W 1935 roku Ministerstwo Skarbu rozpoczęło prace nad
klasyfikacją gruntów i ich ewidencję na ziemiach dawnego
zaboru rosyjskiego. Podstawą wykonania prac były fotomapy w skali 1:5000, wykonywane przez „Fotolot”. W
stosunkowo krótkim okresie (1936—1939) wykonano fotomapy na obszarze około 3 000 000 ha, przeważnie na wschod
nich terenach kraju.
Duże, a nie zaspokojone zapotrzebowanie na mapy wy
stępowało w miastach. Niemal powszechnym zjawiskiem
był brak aktualnych map niezbędnych do planowej rozbu
dowy miast. W 1939 roku na 611 miast istniejących w kra
ju jedynie 51 miało zorganizowaną służbę mierniczą.
W 1939 roku polskie środowisko geodezyjne liczyło około
4000 osób. Wolny zawód był reprezentowany przez niemal
1300 mierniczych przysięgłych, prowadzących własne biura
miernicze i około 600 praktykantów na mierniczych przy
sięgłych. Pozostali geodeci byli zatrudnieni w wojsku, w
administracji państwowej, w służbie samorządowej oraz
w biurach mierniczych przysięgłych — jako personel po
mocniczy. Wydział Geodezyjny Politechniki Warszawskiej
ukończyło 339 inżynierów, a ponad 200 było wychowankami
Politechniki Lwowskiej.
W okresie międzywojennym poważną rolę w kształtowa
niu opinii środowiska geodezyjnego odgrywały stowarzysze
nia zawodowe, a zwłaszcza dwa spośród nich, a mianowi
cie Stowarzyszenie Mierniczych Przysięgłych i Związek In
żynierów Mierniczych. Pod koniec lat trzydziestych wysu
nęły one szereg postulatów, które najpełniejszy wyraz zna
lazły w uchwałach I Kongresu Inżynierów Miernictwa. Na
Kongresie tym, który odbył się w Warszawie w lutym
1939 roku, postulowano:
— przeprowadzenie do końca reformy rolnej, w kierun
ku rzeczywistego oparcia ustroju rolnego na silnych, zdro
wych i zdolnych do wydatnej produkcji gospodarstwach
rolnych;
— rozszerzenie i wzmocnienie akcji upełnorolnienia, któ
re powinno w zasadzie poprzedzać scalenie;
— zespolenie w jednym resorcie ministerialnym państwo
wych agend mierniczych;
-`
·
— przystąpienie do sporządzenia podstawowej mapy kra
ju w dużej skali, jako podstawy do wszelkich potrzeb go
spodarki narodowej.
Okres drugiej wojny światowej zahamował niemal wszy
stkie prace pomiarowe. Na terenie Generalnego Guberna
torstwa hitlerowcy pozostawili jedynie geodezyjne służby
samorządowe i biura mierniczych przysięgłych. W miastach
wykonywano w tym okresie drobne pomiary związane
z obrotem nieruchomościami, a na wsi prowadzono w ogra
niczonym zakresie scalenia gruntów. Zawód geodezyjny
poniósł w czasie wojny ogromne straty. W walkach i w
obozach koncentracyjnych zginęło około 1000 geodetów,
a więc 25% ówczesnej ogólnej liczby. Ponadto przez cały
okres wojny nie było dopływu nowej kadry, gdyż hitlerow
cy zamknęli wszystkie szkoły wyższe i średnie.
Pomimo to, już w czasie działań wojennych, w miarę
uwalniania ziem polskich z hitlerowskiej okupacji, rozpo
częto realizację reformy rolnej. W latach 1944—1949 prze
jęto na cele reformy rolnej 4 409 000 ha, w tym 3 086 000 ha
gruntów wielkiej własności ziemskiej, tworząc 347 000 no
wych gospodarstw i powiększając obszar dalszych 254 000
gospodarstw. Na Ziemiach Zachodnich i Północnych utwo
rzono 467 000 gospodarstw osadniczych o łącznym obszarze
ponad 3 000 000 ha. Przeprowadzone regulacje poprawiły
strukturę obszarową gospodarstw chłopskich, a dalszym
etapem prac nad poprawieniem tej struktury są scalenia
i wymiany gruntów. W okresie 1968—1978 objęto nimi
obszar niemal 3 500 000 ha, a więc około 20% użytków rol
nych w kraju. Na całym obszarze krɑjɑ wykonano klasy
fikację gruntów według założeń naukowych oraz założono
jednolitą ewidencję gruntów. Na tej podstawie opracowano
już prawie dla całego kraju mapy glebowo-rolnicze w ska
lach 1 : 5000 i 1 : 25 000 oraz mapy giebowo-przyrodnicze
w skali 1 :25 000. Przy porządkowaniu struktury rolnej
wykonano prace melioracyjne, tworząc wiele wyspecjalizo
wanych gospodarstw rolnych, łąkarskich, ogrodniczych i ho
dowlanych.
Wielkie prace urządzeniowe wykonano również w gospo
darce leśnej. Podstawą tych prac były Xnapy w skali
1 : 5000, obejmujące wszystkie lasy w Polsce, a więc. czwar
tą część obszaru kraju.

Zastosowanie fotogrametrii lotniczej do wykonania map
Największą jednak pracą z dziedziny geodezji i karto
w dużych skalach jest powszechne. Wielospektralne i ter
grafii, wykonaną w Polsce po drugiej wojnie światowej,
malne zdjęcia lotnicze wykorzystano w dziedzinie ochrony
były pomiary podstawowe obejmujące cały kraj. Jeszcze
środowiska naturalnego, między innymi w badaniach za
w czasie działań wojennych, w dniu 30 marca 1945 roku,
pylenia atmosfery, badaniach zanieczyszczenia rzek i akwe
utworzono przy Prezydium Rady Ministrów Główny Urząd
nów wodnych, badaniach uszkodzeń drzewostanów, wyle
Pomiarów Kraju, obecnie Główny Urząd Geodezji i Kar
tografii przy Ministerstwie Administracji, Gospodarki Te- ■ wów rzek itp.
renowej i Ochrony Środowiska. Głównym jego celem było
Szybkie uprzemysłowienie kraju po drugiej wojnie świa
założenie na obszarze kraju jednolitych osnów geodezyj
towej przyczyniło się do rozwoju geodezji inżynieryjnej.
nych i sporządzenie jednolitej, stale aktualizowanej, mapy
Geodeci polscy wykonali wiele pionierskich i ciekawych
gospodarczej kraju jako podstawy do planowania gospo
prac w takich dziedzinach, jak: badania odkształceń i prze
darczego i administracyjnego. W stosunkowo krótkim cza
mieszczeń wielkich budowli inżynierskich, zapór wodnych,
sie wykonano sieć astronomiczno-geodezyjną, rozwiązaną
jednolicie z uwzględnieniem specjalnie przygotowanych jazów,. zbiorników cieczy i gazów, a także obiektów wy
smukłych, jak kominy czy maszty. Metody geodezyjne za
i opracowanych danych grawimetrycznych. Na sieci astrostosowano w przemyśle do ustawiania ciężkich maszyn
nomiczno-geodezyjnej oparto założenie powierzchniowej
sieci triangulacyjnej, pokrywającej obszar kraju siecią trój i urządzeń — turbiny i prasy hydrauliczne, a także do
badania odchyleń i odkształceń torów suwnicowych znaj
kątów o wzajemnych odległościach punktów wynoszących
dujących się pod obciążeniem dynamicznym. Geodezyjne
około 7—8 kilome≡6w. Sieć tę wyrównano jako całość,
techniki laserowe zastosowano w górnictwie, w budowni
odznacza się ona wysoką dokładnością i wszechstronną
ctwie, do budowy statków morskich itp.
przydatnością.
Od szeregu lat większe prace geodezyjne są wykonywa
Przy obliczaniu wyników triangulacji przyjęto elipsoidę
ne w Polsce tylko za pomocą elektronicznej techniki obli
Krasowskiego i odwzorowanie Gaussa-Kriigera o pasach
czeniowej, a kilka komputerów, jak: GEÖ-1, GEO-2 oraz
południkowych szerokości 3 stopni geograficznych. Równo^
GEO-20 skonstruowano specjalnie .do celów geodezyjnych.
cżeśnie z pracami triangulacyjnymi wykonano gęstą sieć
Skonstruowany ' ostatnio komputer trzeciej
generacji
niwelacji precyzyjnej, co było punktem wyjścia do badań
GEÖ-20 umożliwia nie tylko obliczenia wymagające bardzo
współczesnych ruchów pionowych obszaru Polski i Fennodużej pamięci operacyjnej, Iecz również przetwarzanie da
skändii.
nych. Ogromna pamięć tego komputera umożliwia zakła
danie banku danych geodezyjnych oraz banku danych w
Założone sieci triangulacyjne i niwelacyjne były podsta
dziedzinie ewidencji i klasyfikacji gruntów.
wą do wykonania przez Służbę Topograficzną Wojska Pol
Rozbudowano ośrodki naukowo-badawcze, Instytut Geo
skiego map topograficznych całego kraju. Zdjęcia topogra
dezji i Kartografii oraz Centrum Informatyczne Geodezji
ficzne wykonano w skali 1:10 000, a na obszarach uprze
i Kartografii. Ostatnio przy Instytucie Geodezji i Karto
mysłowionych i zurbanizowanych w skali 1 : 5000.
grafii powstał Ośrodek Przetwarzania Obrazów Lotniczych
i Satelitarnych, mający na celu wszechstronne wykorzy
Gęsta sieć grawimetryczna, uzupełniona rozpoznaniami
stanie Wielospektralnych i termalnych zdjęć lotniczych oraz
magnetyzmu ziemskiego, przyniosła krajowi szereg odkryć
obrazów satelitarnych.
geologicznych o dużym znaczeniu gospodarczym. Autorami
tych odkryć, największych w Polsce i w Europie po
Zorganizowanie już w 1945 roku wyższego i średniego
II wojnie światowej, są geodeci. W 1953 roku geodeta, prof.
szkolnictwa geodezyjnego oraz jego stały rozwój umożli
Stanisław Pawłowski, po przeprowadzeniu interpreta
wiły wychowanie licznej kadry geodetów. W 1978 roku
cji anomalii grawimetrycznych w okolicach Tarnobrzega
środowisko geodezyjne w Polsce liczyło ponad 20 000 inży
odkrył niezwykle bogate złoża rud siarki o zawartości
nierów i techników, zatrudnionych w gospodarce uspołecz
powyżej 20
*/·
czystej siarki w złożu. W 1958 roku rozpo
nionej, w administracji państwowej i w wielkich, wyspe
częto odkrywkowe wydobywanie tych rud, a obecnie roczne
cjalizowanych przedsiębiorstwach mierniczych, wyposażo
wydobycie czystej siarki w Polsce wynosi niemal 5 000 000
nych w najnowocześniejszy sprzęt. Ogromne doświadczenie,
ton. W 1957 roku doszło na Śląsku do odkrycia niezwykle
zdobyte w pracach geodezyjnych prowadzonych na terenie
zasobnych złóż miedzi, zalegających na obszarze około
kraju, nowoczesność wyposażenia i metod pracy umożliwiły
200 km≈. Wspolodkrywcami tych złóż byli geodeci — prof.
eksport myśli technicznej i usług geodezyjnych. W chwili
Jan Skorupa ɪ dr Jan Wyżykowski. Wydobycie
obecnej geodeci polscy pracują w kilkunastu krajach
tych rud zapoczątkowano w 1963 roku, a roczna produkcja
świata: W Europie — w Czechosłowacji, NRD i ZSRR; w
miedzi elektrolitycznej już w 1977 roku przekroczyła
Afryce — w Algierze, Maroku, Nigerii, Senegalu, Somalii,
300 000 ton. W 1962 roku na północno-wschodnich krańcach
Sudanie, Tanzanii i Zambii; w Azji — w Afganistanie,
Polski prof. Jan Skorupa — geodeta i dr Jan Znosko
Iraku i Tajlandii. Prace wykonywane przez geodetów pol
— geolog odkryli bardzo bogate złoża rud żelaza. Całko
skich są bardzo różne, na przykład: zakładanie sieci trian
wity koszt wykonania sieci astronomiczno-geodezyjnej oraz
gulacyjnych i sieci niwelacji precyzyjnej, prace geodezyjne
grawimetrycznej jest mikroskopijną cząstką korzyści, jakie
przy urządzeniach rolnych i melioracjach, budowie auto
wymienione odkrycia przyniosły krajowi.
strad, dróg i wielkich rurociągów, budowie jazów i wiel
kich zakładów przemysłowych.
Spośród licznych osiągnięć praktyki geodezyjnej okresu
Stowarzyszenie Geodetów Polskich spełnia, podobnie jak
powojennego należy wymienić przede wszystkim: bardzo
to
miało miejsce w okresie międzywojennym, doniosłą rolę
ciekawe i różnorodne nietopograficzne zastosowania foto
w
formowaniu
poglądów i dezyderatów środowiska geode
grametrii. wiele nowych metod pracy zastosowanych w
zyjnego. Na kolejnych kongresach techników i zjazdach
geodezji inżynieryjnej, a także powszechne wprowadzenie
delegatów zgłaszano swoje postulaty mające na celu nie
elektronicznej techniki obliczeniowej.
tylko rozwój techniki geodezyjnej, lecz również jej wyko
rzystanie dla dobra społecznego.
Terrofotogrametrię zastosowano w górnictwie odkrywko
wym przy wydobyciu węgla brunatnego i rud siarki —
Stowarzyszenie, jednocząc całe środowisko zawodowe
w celu stałej, codziennej rejestracji postępów w wydoby •i umacniając w nim więź koleżeńską, jednocześnie prowa
ciu, a także przv przemieszczaniu mas urobku. W połącze
dzi wszechstronną działalność mającą na celu podnoszenie
niu z elektroniczną techniką obliczeniową zapewniło to
kwalifikacji zawodowych. Celowi temu służą między inny
kontrolę wydobycia oraz optymalizację przemieszczania
mi akcje szkoleniowe, konferencje i sesje naukowo-tech
mas, dając w efekcie bardzo duże oszczędności czasu i ko
niczne oraz prace sekcji naukowych. Świadectwem tej pra
sztów pracy. Terrofotogrametrig zastosowano również do
cy społecznej, włożonej przez członków Stowarzyszenia w
rekonstrukcji zabytków architektonicznych po zniszczeniach
sprawy rozwoju nauki i techniki geodezyjnej i kartogra
wojennych oraz do inwentaryzacji zabytków. W tej dzie
ficznej, jest ponad 50 tomów zbiorów referatów, zawiera
dzinie wykonano wiele ciekawych prac w zespołach staro
jących około 600 referatów na temat różnych poważnych
miejskich w Warszawie. Gdańsku. Krakowie, Toruniu, Po
zagadnień zawodowych.
znaniu, Wrocławiu, a także w wielu innych miastach. FoStowarzyszenie jest konsultantem władz państwowych w
togrametrzy polscy nie ograniczyli się zresztą do prac na
zakresie zagadnień dotyczących geodezji i korzysta z pra
obszarze Polski, lecz we współpracy z archeologami wy
wa występowania do władz z wnioskami dotyczącymi geo
konali ,w>iele prac fotogrametrycznych w Egipcie (Aleksan
dezji i kartografii. Rola społecznego doradcy i inspiratora
dria. Deir el Bahari. Tell Atrib). w Nubii (Faras). w Syrii
we wprowadzaniu w życie nowoczesnej techniki i organiza
(Palmira), a także w wielu innych miejscach. Wyprawy
cji jest świadectwem znaczenia, jakie władze państwowe
studenckie, Inwentaryzujace światowe zabytki architektury
dotarły do Maroka, Iranu, Indii i Nepalu.
upatrują w Stowarzyszeniu.
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Wyższe szkolnictwo geodezyjne w Polsce w Iatacli 1918 - 1978

Do chwili odzyskania niepodległości (po 123 latach nie
woli) przez państwo polskie w dniu 11 XI1918 r., jeśli cho
dzi o polskie szkolnictwo wyższe geodezyjne, to od 1896 r.
w Politechnice Lwowskiej istniał jedynie 2-letni kurs geo
metrów, który do 1918 r. wykształcił wielu geometrów,
przede wszystkim dla urzędów katastralnych w Małopolsce, jak również pracujących w wolnym zawodzie, tak
zwanych rządowo upoważnionych geometrów cywilnych
(zorganizowanych w Izbie Inżynierskiej we Lwowie). Trze
ba nadmienić, że mimo 2-letniego okresu studiów, przyj
mowano kandydatów z maturą, a program obejmował przez
całe 2 lata — matematykę wyższą, miernictwo (geodezję
niższą), a w drugim roku astronomię i geodezję wyższą
oarz naukę o katastrze, melioracje rolne, przedmioty praw
ne wraz z nauką o księgach gruntowych itd. Można po
wiedzieć, że podstawowe wykształcenie fachowe na owe
czasy było odpowiednio zapewnione.
Kwalifikacje te gwarantowały istniejące od 1864 roku
Katedra Astronomii i Geodezji Wyższej oarz Katedra Mier
nictwa. W latach 1896—1908 kierownikiem Katedry Astro
nomii i Geodezji Wyższej wraz z Obserwatorium Astrono
micznym, Stacją Meteorologiczną i Stacją Sejsmiczną był
profesor Wacław Laśzka, a kierownikiem Katedry Mier
nictwa — profesor Seweryn Widt. Obaj profesorowie w
latach 1896—1908 wydali szereg podręczników i skryptów,
oczywiście w języku Dolskim (wykłady w Politechnice
Lwowskiej odbywały sie w języku polskim) dla studentów
kursu geometrów, z których również korzystali Polacy —
studenci geometrzy (geodeci) odbywający studia na innych
obcych uczelniach. Po śmierci prof. S. Widta Katedrę
Miernictwa objął wybitny geodeta prof, dr inż. Kasper
Weigel. Po wyjeździe do Pragi w 1908 roku Drof. Wacława
Laśzki Katedrę Astronomii i Geodezji Wyższej wraz
z Obserwatorium Astronomicznym, Stacją Meteorologiczną
i Stacją Sejsmiczna objął wybitny astronom-geodeta-geofizyk prof, dr Lucjan Kazimierz Grabowski, który przed
otrzymaniem profesury we Lwowie, będąc adiunktem w
Obserwatorium Astronomiczno-Geofizycznym UJ w Kra
kowie u prof. Μ. P. Rudzkiego, odbył kilkuletni staż nau
kowy w Pułkowie. Poczdamie. Getyndze i innych. Ci dwaj
Drofesorowie jeszcze hardziej podnieś’i ooziom studiów na
kursie geometrów. Równocześnie w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie i w Wyższej Szkole Rolniczej w DubIanach (koło Lwowa) objął kierownictwo Katedry Miernictwa
prof. inż. Władysław Wojtan.
Należy nadmienić, że do 1918 roku wielu Polaków (prze
ważnie z b. zaboru rosyjskiego) ukończvło wyższe 4-letnie
studia geodezyjne w Instytucie Mierniczym w Moskwie.
Można przyjąć, że około 50 inżynierów mierniczych z tej
uczelni zasiliło szeregi geodetów w naszym niepodległym
państwie.
Również wielu Polaków z b. zaboru pruskiego ukończyło
studia geodezyjne lub mierniczo-melioracyjne na różnych
obcych uczelniach — w politechnikach, akademiach rolni
czych lub rolniczo-melioracyjnych.
W chwili powstania niepodległego państwa polskiego w
zawodzie geodezyjnym pracowało około 400 geodetów
z wyższym wykształceniem, z tego około 250 absolwentów
kursów geodetów, a około 150 inżynierów geodetów (mier
niczych) lub inżynierów mierniczo-melioracyjnych albo in
żynierów budowy i geometrów.
Już w styczniu 1919 roku odbył się w Warszawie Ogólny
Zjazd Mierniczych Polskich, na którym zapadła uchwała,
że mierniczowie polscv w przyszłości powinni rekrutowa^
się tylko z absolwentów wydziałów mierniczych, utworzo-'
nych Drzy politechnikach. Realizacją tego postulatu zajęło
się Koło Inżynierów Mierniczych przy Stowarzyszeniu
Techników w Warszawie. Niezależnie od tego, grono pro
fesorów Politechniki Lwowskiej, Dodając w 1919 roku Mi
nisterstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
(MWRiOP) projekt zmian studiów mierniczych, oparło się
na wywodach profesoórw: K. Weigla, L. Grabowskiego
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i Wł. Wojtana, którzy wykazali niedociągnięcia programu
kursu geometrów, wynikające głównie z niedostatecznego
przygotowania studentów, wskutek czego nauka geodezji
wyższej była bardzo utrudniona, jak i z pośpiesznego trak
towania ćwiczeń praktycznych z uwagi na zbyt krótki
okres studiów.
W wyniku kompromisu w roku akademickim 1920/21 w
Politechnice Lwowskiej, na Wydziale Inżynierii Lądowej
i Wodnej utworzono Oddział Mierniczy, gdzie początkowo
studia trwały tylko 6 semestrów.
Politechnika Warszawska wystąpiła 20 maja 1919 r. do
MWRiOP z wnioskiem o utworzenie Wydziału Mierniczego
w roku akademickim 1919/20. W dniu 4 lutego 1920 r. Mi
nisterstwo przesłało Politechnice memoriały: I Zjazdu Mier
niczych, Koła Inżynierów Mierniczych przy Stowarzyszeniu
Techników, Ministerstwa Robót Publicznych, a także wnio
sek Politechniki — z prośbą o zajęcie stanowiska w tej
sprawie. W dniu 26 czerwca 1920 roku rektor Politechniki
Warszawskiej, prof. Radziszewski, przesłał odpowiedź do
Ministerstwa mniej więcej tej treści: Senat akademicki
Politechniki Warszawskiej, w myśl zaleceń Ministerstwa,
powołał Komisję w osobach profesorów: H. Czopowskiego,
K. Jantzena, A. Ponikowskiego, C. Skoitnickiego i K. Zórawskiego do opracowania niezbędnych materiałów w spra
wie utworzenia Wydziału Mierniczego. Ministerstwo roz
porządzeniem z 30 czerwca 1921 roku zezwoliło na utwo
rzenie Wydziału Mierniczego przy Politechnice Warszaw
skiej, ale nie jak projekt przewidywał z kursem 4-letnim,
lecz z kursem nauk 3 i 1/2-letnim (w Politechnice Lwow
skiej powołano w roku akademickim 1920/21 Oddział Mier
niczy z kursem tylko 3-letnim, a więc wprowadzono pe
wien kompromis). W myśl rozporządzenia, w jesieni 1921 ro
ku otwarto Wydział Mierniczy przy Politechnice Warszaw
skiej.
A zatem do 1939 roku (do wybuchu II wojny światowej)
wyższe studia geodezyjne były prowadzone w Politechnice
Lwowskiej i w Politechnice Warszawskiej.

Politechnika Lwowska
W 1920 roku przestał istnieć w Politechnice Lwowskiej
kurs geometrów, a w roku akademickim 1920/21 zaczął
działać Oddział Mierniczy na Wydziale Inżynierii Lądowej
i Wodnej, z tym że dla absolwentów kursu geometrów zor
ganizowano równocześnie jednoroczne studia uzupełniające,
z których skorzystało dość wielu geometrów, tak że już
w roku akademickim 1921/22 w Politechnice Lwowskiej
zaczęto wydawać dyplomy z akademickim stopniem inży
niera mierniczego. Studia były 3-letnie (6 sempstrów). Po
ukończeniu dwu pierwszych lat studiów (4 semestry) stu
denci składali egzamin ogólny, którego przedmiotami były:
matematyka I. matematyka II, matematyka stosowana, geo
metria wykreślna, fizyka, mechanika dla geodetów, ekono
mia społeczna, zarys prawa państwowego, nauka o tere
nie, rysunki sytuacyjne. Złożenie wszystkich egzaminów
kursowych z wymienionych przedmiotów uprawniało stu
denta do otrzymania świadectwa egzaminu ogólnego. Po
trzecim roku studiów student przystępował do egzaminu
dyplomowego, który początkowo, w miejsce pracy dyplo
mowej, składał się z 2 części: egzaminu praktycznego
i ustnego. Egzamin praktyczny dzielił się na 2 etapy. W
pierwszym student wykonywał pracę mierniczą w polu,
prowadził obliczenia i — o ile okazało się potrzebne —
wykonywał odpowiedni rysunek (czas trwania 8 dni). W
drugim etanie kandydat rozwiązywał, pod ścisłym nadzo
rem, zadanie z dziedziny geodezji wyższej i rachunku wy
równawczego (czas trwania 6 godzin). Jak już zaznaczy
łem. później zamieniono to, tak jak w Politechnice War
szawskiej, na prace dyplomową wykonywaną w ósmym
semestrze studiów. Przedmiotami ustnego egzaminu dyplo
mowego były: miernictwo w całym zakresie wraz z ra
chunkiem wyrównawczym (zaznaczam, że w Politechnice
Lwowskiej miernictwo I i II obejmowało geodezję niższą,

zaś miernictwo III początkowo — fotogrametrię i pomiar
kraju, zwany we Lwowie rozmierzaniem kraju, zaś po
reformie studiów miernictwo III i miernictwo IV było
rozmierzaniem kraju, czyli geodezją wyższą praktyczną,
gdyż z miernictwa III wydzielono fotogrametrię jako osob
ny przedmiot). Dalszymi przedmiotami ustnego egzaminu
dyplomowego były: astronomia i geodezja wyższa, kataster
i ustawy miernicze, komasacja i parcelacja.
Z okazji przyjazdu kilkunastu profesorów Politechniki
Warszawskiej do Lwowa w Iecie 1928 roku odbyło się kil
ka posiedzeń, w których brali udział profesorowie Poli
techniki Warszawskiej i profesorowie Politechniki Lwow
skiej. Rezultatem tych obrad była między innymi uchwała
polecająca uzgodnienie programu studiów mierniczych na
obu uczelniach. Dalszym zacieśnieniem współpracy geode
zyjnej obu uczelni i organizacji studentów, prowadzącym
do uzgodnienia programu 8-semestralnych studiów geode
zyjnych, był I Zjazd Inżynierów Mierniczych — wychowan
ków Politechniki Lwowskiej, zorganizowany we Lwowie
,w dniach 18 i 19 lutego 1933 roku z okazji 30-lecia Związku
Studentów Inżynierii Mierniczej Politechniki Lwowskiej (od
1902 roku w Politechnice Lwowskiej istniało Koło Geode
tów — studentów kursu geometrii PL). Na Zjazd przybyli
licznie profesorowie i studenci z Politechniki Warszawskiej
z prof. E. Warchalowskim na czele. Na Zjeździe dopro
wadzono ostatecznie do utworzenia na obu uczelniach 8-semestralnych studiów geodezyjnych z jednakowym progra
mem studiów oraz z wykonywaniem prac dyplomowych.
Jeśli chodzi o grono profesorskie w Politechnice Lwow
skiej, to istniały katedry:
— I Katedra Miernictwa (kierownik — prof. inż. Włady
sław Wojtan, w latach 1919—1935). Profesor Wł. Wojtan
prowadził wykłady z miernictwa I i miernictwa II A oraz
z pomiaru i regulacji miast;
— II Katedra Miernictwa (kierownik — prof, dr inż.
Kasper Weigel, w latach 1908—1941). Profesor K. Weigel
prowadził wykłady z miernictwa II B, teorii błędów i ra
chunku wyrównawczego I i II, początkowo miernictwa III
(pomiar kraju i fotogrametria), a później z miernictwa III,
fotogrametrii, a następnie z miernictwa III, miernictwa IV
i seminarium geodezyjne;
— Katedra Astronomii i Geodezji Wyższej z Obserwa
torium Astronomicznym, Stacją Meteorologiczną i Stacją
Sejsmiczną (kierownik — prof, dr Lucjan Kazimierz Gra
bowski, 1908—1941). Profesor L. Grabowski wykładał astro
nomię i geodezję wyższą.
Poza tym matematykę I i II oraz kartografię matema
tyczną wykładał prof, dr Λntoni Łomnicki (mat. I i II —
wykładał na przemian z prof, drem Włodzimierzem Stoż
kiem), matematykę stosowaną — doc. dr Lucjan Böttcher,
mechanikę dla geodetów wykładali prof, dr Huber, prof,
dr Stefan Banach, prof, dr Wł. Nikliborc. Docenturę ka
tastru prowadził inż. E. Strzygowski, docenturę komasacji
ɪ parcelacji — inż. Ignacy Kinel. Budowę miast wykładał
(do 1931 r.) prof. Ignacy Drexler, a później inż. Wróbel,
melioracje wodne — prof, dr Jan Lopuszewski, przedmioty
prawne i ekonomiczne — prof, dr Antoni Wereszczyhslci
i prof, dr Leopold Caro. Docenturę fotografii prowadził
doc. dr Henryk Mikolasch, a geometrię wykreślną — prof,
dr Kazimierz Bartel i prof, dr Antoni Plamitzer i szereg
innych.
Wymienione nazwiska świadczą o tym, że poziom stu
diów geodezyjnych był właściwy.
Po śmierci prof. inż. Wł. Wojtana (1935 r.) katedrę po
nim objął prof, dr inż. Edmund Wilczkiewicz — wybitny
geodeta — fotogrametra. Nastąpiła wówczas zmiana nazwy
Katedry na Katedrę Miernictwa i Fotogrametrii. Do
1935 roku wykłady z fotogrametrii prowadził prof. K. Wei
gel, a od 1935 r. — prof. E. Wilczkiewicz. Należy nadmie
nić, że PL była dobrze wyposażona w instrumenty foto
grametryczne, które mogła zakupić dzięki pomocy Depar
tamentu Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych, dla
którego przez szereg lat (od 1928 r.) prowadziła kursy
z zakresu fotografii lotniczej i fotogrametrii dla oficerów
lotnictwa.
Wszyscy wymienieni profesorowie, docenci i wykładowcy
mieli bogaty dorobek naukowy, opublikowali szereg pod
ręczników, skryptów i artykułów naukowych. W okresie
1921—1939 w Politechnice Lwowskiej ukończyło studia geo
dezyjne około 250 inżynierów mierniczych (zmieniono póź
niej na inżynierów miernictwa).
W Iipcu 1941 roku zostali zamordowani przez hitlerow
ców między innymi prof, dr Kasper Weigel, prof, dr Antoni
Łomnicki, prof, dr Kazimiekz Bartel, a w październiku
1941 r. umarł z głodu prof, dr Lucjan Grabowski.

Politechnika Warszawska

Po otworzeniu w roku akademickim 1921 22 Wydziału
Mierniczego PW na I rok studiów wstąpiło 38 studentów.
Nie było w tym czasie powołanej żadnej katedry. Dopiero
w 1922 roku utworzono dwie pierwsze katedry: zwyczaj
ną — Miernictwa I i nadzwyczajną — Miernictwa II.
Pierwsza została obsadzona od razu przez prof. Edwarda
Warchalowskiego (1III 1922), druga, utworzona na jesieni
1922 r., przez kilka pierwszych lat była obsadzona przez
zastępcę profesora, które to stanowisko piastował inż. Jan
Piotrowski, mianowany profesorem tej Katedry 1X 1925 r.
W pierwszym okresie po założeniu Wydziału do Katedry
Miernictwa I były przydzielone docentury astronomii i kar
tografii. Jednak już w 1924 roku Rada Wydziału, uwzględ
niając uruchomienie wszystkich semestrów, postawiła wnio
sek o utworzenie katedr zwyczajnych — Miernictwa I
i Geodezji (Miernictwo III), a także nadzwyczajnych —
Miernictwa II, Astronomii, Kartografii i Prawoznawstwa.
Wniosku tego nie uwzględniono. Poza istniejącymi kate
drami Miernictwa I i II powołano jedynie Katedrę Mier
nictwa III i Astronomii, klurą skreślono zresztą w następ
nym roku — pozostał z niej jedynie Zakład, przydzielony
do Katedry Miernictwa I. W tym stanie rzeczy Rada Wy
działu uchwaliła, że należy zrezygnować z Katedry Mier
nictwa III i przekształcić ją (z przeciążeniem Katedr Mier
nictwa I i II) w Katedrę Astronomii Praktycznej, co na
stąpiło w 1925 roku. Profesorem nadzwyczajnym został w
roku akademickim 1926/27 dotychczasowy wykładowca
dr Felicjan Kępiński, a Zakład Astronomii przeszedł do
swej Katedry.
W 1925 roku Wydział otrzymał nazwę — Geodezyjny,
a w roku akademickim 1925/26 opuściło go pierwszych
6 dyplomantów ze stopniem inżyniera geodety. Nowa na
zwa Wydziału nie wpłynęła jednak na zmianę programu,
który w dalszym ciągu zamykał się w 7 semestrach. Do
piero w 1930 roku udało się przedłużyć czas studiów teo
retycznych do 8 semestrów, co spowodowało rozszerzenie
programu takimi przedmiotami, jak: leśnictwo i taksacja
leśna, budownictwo wiejskie, budowa miast, prawo i pro
cedura cywilna, metrologia, prawo administracyjne i bu
dowlane.
W 1933 roku rozwój Wydziału Geodezyjnego został nagle
zahamowany, bowiem rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 25 września 1933 r. zamknięto w Politechnice War
szawskiej Wydziały: Inżynierii Lądowej, Inżynierii Wodnej
i Geodezyjnej; utworzono natomiast nowy Wydział Inży
nierii, kształcący w zakresie inżynierii lądowej, wodnej
i geodezji. Jednocześnie długoletniego dziekana Wydziału
Geodezyjnego (i Inżynierii Wodnej), prof. E. Warchalowskiego, wybrano w dniu 24 maja 1933 roku na rektora
Politechniki Warszawskiej w latach akademickich 1933/34.
/35/36. W ten sposób Wydział stał się tylko Oddziałem
Mierniczym Wydziału Inżynierii, stracił jednocześnie bez
pośredniego opiekuna, wkładającego wiele wysiłku w jego
rozwój. Dziekanem Wydziału Inżynierii w 1939 roku został
prof. Jan Piotrowski. Kończący studia otrzymywali w tym
okresie tytuł inżyniera mierniczego lub miernictwa, a nie
jak dotychczas inżyniera geodety.

W Politechnice Warszawskiej na Oddziale Mierniczym
wprowadzone były 2 specjalizacje; grupę I stanowiły przed
mioty z zakresu geodezji wyższej, astronomii i kartografii,
a więc specjalizacja z zakresu pomiarów podstawowych,
a grupa II obejmowała miernictwo stosowane, ze szcze
gólnym uwzględnieniem studiów w zakresie potrzeb zwią
zanych z przebudową ustroju rolnego, pomiarami miast,
miernictwem górniczym itp.
W Politechnice Warszawskiej głównymi filarami studiów
geodezyjnych byli tak wybitni profesorowie, jak już wy
żej wspomniani: prof. Edward Warchalowski, który
w 1923 roku wydał Rachunek wyrównania oraz w 1926 r.
Niwelacją geometryczną (w głównej części zawierającą ni
welację precyzyjną) i szereg innych prac; prof. Jan Pio
trowski — wydał skrypty z Poligonizacji, Niwelacji baTometrycznej itd.; prof. Felicjan Kępiński — ogłosił
szereg prac z zakresu astronomii geodezyjnej. Poza tym
prowadzili wykłady, ćwiczenia i seminaria tak wybitni
geodeci, jak: prof. St. Klużniak, prof. Bronisław Piątkiewicz, doc. Włodzimierz Kolanowski, prof. Stanisław Bem,
dr Antoni Karpowicz, inż. Witold Kornacewicz (wybitny
mierniczy górniczy), dr Antoni Kwiatkowski, prof. Mikla
szewski, prof. J. Michalski, ppłk inż. Władysław Surmacki
i wiele innych osób. Oni to zapewniali wysoki poziom wy
kładów, ćwiczeń, laboratoriów i seminariów, jak również
odpowiedni poziom wykonywanych prac dyplomowych.
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Do wybuchu II wojny światowej Politechnikę Warszaw
szybciej i łatwiej rozpocząć pracę, początkowo, w roku
ską ukończyło około 300 inżynierów geodetów (miernictwa).
akademickim 1944/45, w ramach Oddziału Geodezyjnego,
który miał być kontynuacją zbiorowego Wydziału Inżynie
W PolitecIuiice Warszawskiej od 1922 roku bardzo czyn
rii. W okresie lubelskim organizowania Politechniki War
nie działało studenckie Koło Geodetów.
szawskiej Zreaktywowano 3 katedry, a już w roku aka
Wybuch wojny w 1939 roku przerwał działalność Oddzia
demickim 1945/46 w Warszawie, dzięki staraniom rektora,
łu Mierniczego PW, lecz jeszcze we wrześniu 1939 r., a na prof. Edwarda Warchaiowskiego, wyodrębniono samodziel
stępnie wiosną 1941 r. odbyły się egzaminy dyplomowe.
ny wydział pod nazwą Wydziału Geodezyjnego, z sześcio
Potem nastąpiła przerwa do końca okupacji. Była to prze
ma katedrami, a mianowicie:
rwa pozorna, bowiem z chwilą otwarcia za pozwoleniem
1) Geodezji Wyższej — pod kierunkiem prof. E. Warokupanta Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej w gma
Chaiowskiego
chu Pohtechniki (1942 r.) wyłonił się pretekst do odbywa
2) Geodezji Niższej — pod kierunkiem prof. J. Piotrow
nia wykładów i ćwiczeń oraz zdawania egzaminów. Pro
skiego
gram tej szkoły był oficjalnie znacznie niższy niż program
3) Miernictwa Stosowanego — pod kierunkiem prof.
PoUtechniki, jednak zespół wykładających i prowadzących
St. Klużniaka
ćwiczenia potrafił go rozszerzyć na tyle, że umożliwiał
ukończenie studiów, łącznie z wykonaniem prac dyplomo
4) Fotogrametrii — pod kierunkiem prof. Br. Piątkiewicza
wych oraz zdaniem ostatecznych egzaminów, innym zaś
dał przyjgotowanie do studiów w okresie powojennym. W
5) Astronomii Praktycznej — pod kierunkiem prof.
ten sposób w latach 1939—1945 tytuł inżyniera mierniczego
F. Kępińskiego
uzyskało 21 osób.
6) Urządzeń Terenów Rolnych i Leśnych — pod kierun
kiem prof. W. Nowaka.
Okres okupacji przyniósł również dotkliwe straty wśród
Również w 1946 r. przeniesiono z Wydziału Budowni
wykładowców, adiunktów i asystentów Oddziału Mierni
ctwa Wodnego na Wydział Geodezyjny — Katedrę Melio
czego PW. Zamordowani zostali: inż. Władysław Surmaracji Rolnych pod kierunkiem prof. Cz. Zakaszewskiego,
cki, dr Antoni Kwiatkowski, dr Mieczysław Kowalczewski
zaś w 1949 r. utworzono Katedrę Gleboznawstwa pod kie
Zmarli: doc. inż. Włodzimierz Kolanowski, prof. Zdzisław
Ludkiewicz, doc. Stanisław Borowski, dr Antoni Karpo runkiem prof. L. Staniewicza. W 1951 r., uwzględniając
specyfikę studiów geodezyjnych, na Wydziale Geodezyj
wicz, inż. Władysław Michalski, prof. Miklaszewski; art.
mal. Konstanty Wróblewski. Zginął również w czasie Po nym powołano Katedrę Matematyki Stosowanej — pod
kierunkiem prof. P. Szymańskiego. W roku akademickim
wstania inż. Władysław Nowiński.
1945/46 na Wydziale Geodezyjnym były 3 oddziały, a mia
Dla pełnego omówienia okresu międzywojennego należy
nowicie: Pomiarów Podstawowych, Miernictwa Stosowane
nadmienić, że w Akademii Górniczej (1919—1939) w Kra
go i Urządzeń Rolnych. W następstwie wzrastającego za
kowie, która miała 2 wydziały — Górniczy i Hutniczy, potrzebowania na absolwentów oraz ze względu na ścisłe
na Wydziale Górniczym była Katedra Geodezji i Mierni
powiązanie geodezji z kierunkami rozwoju gospodarki na
ctwa Podziemnego, prowadzona przez prof. O. Nowotnego.
rodowej, a zwłaszcza z planowaniem gospodarczym i jego
Inżynierowie górnictwa mogli wykonać pracę dyplomową,
realizacją w terenie, dopiero teraz otworzyły się perspek
specjalizując się w miernictwie górniczym, a po odbyciu
tywy rozwoju nauk geodezyjnych. Doprowadziło to do po
odpowiedniej praktyki z górnictwa i miernictwa górnicze trzeby reorganizacji wyższych studiów geodezyjnych w
go zdać w Wyższym Urzędzie Górniczym — egzamin na
skali krajowej i wyodrębnienia 6 specjalności, a miano
mierniczego górniczego. Również inżynierowie mierniczowie
wicie: 1) geodezyjnych pomiarów podstawowych, 2) kar
z PL i PW po odbyciu odpowiednich praktyk i uzupełnie
tografii, 3) fototopografii, 4) geodezyjnych urządzeń tere
niu drogą eksternistyczną studiów w Akademii Górniczej
nów rolnych i leśnych, 5) geodezji inżynieryjno-przemysłow Krakowie mogli zdać egzamin na mierniczego górni
wej i 6) geodezji górniczej (miernictwa górniczego). Na
czego.
Wydziale Geodezyjnym PW w latach 1959—1970 prowa
W pierwszych latach niepodległości organizowano dla ofi
dzono te wszystkie specjalności z wyjątkiem miernictwa
cerów 2-letni kurs topografów, który po 1930 roku zmie
górniczego.
niono na kurs jednoroczny. Należy nadmienić, że Wojsko
Uzupełnieniem reformy były zmiany strukturalno-organiPolskie miało wysoko wykwalifikowanych geodetów, dzięki zacyjne Wydziału Geodezyjnego, przemianowanego w
odkomenderowaniu oficerów na studia geodezyjne w Poli
1954 r. na Wydział Geodezji i Kartografii z wymieniony
technice Lwowskiej i w Politechnice Warszawskiej.
mi niżej 12 katedrami (obejmującymi 20 zakładów), z któ
rych pierwszych 5 miało charakter katedr specjalizują
Oczywiste jest, że istniały Katedry Miernictwa dla obsłu
cych, a mianowicie:
gi wydziałów inżynieryjno-budowlanych, leśnych, wodnych
1) Geodezji Wyższej (z 3 zakładami), kierownikiem był
ιtp., których kierownikami byli często również wybitni
prof, dr hab. Czesław Kamela, w latach 1954—1970;
naukowcy, jak: prof. Antoni Ponikowski, z-ca prof, dr inż.
2) Geodezyjnego Urządzenia Terenów Rolnych i Leśnych
St. Jachimowski, z-ca prof. inż. Zdzisław Mann i inni.
(z 2 zakładami), kierownikami byli: prof. Wacław Nowak
Po uzyskaniu niepodległości ewakuuje się ze Lwowa
do 1956 roku; prof. Marian Frelek w okresie 1956—1970;
z Politechniką Lwowską jedyny pozostały przy życiu pro
3) Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej,
kierownikami
fesor miernictwa i fotogrametrii — prof, dr inż. Edmund
byli: prof. Paweł Kułakowski do 1956 roku; prof. Jan
Wilczkiewicz, który w utworzonych Wydziałach Politech
Ponikowski, w latach 1956—1969; doc. dr inż. Marian Pę
nicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie orga
kalski, w okresie 1969—1970;
nizuje (jako dziekan) na wzór Politechniki Lwowskiej —
4) Fotogrametrii (z 2 zakładami), kierownikami byli:
Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej z Oddziałem Mierni
prof. Br. Piątkiewicz, do 1960 r.; prof. Μ. B. Piasecki w
czym. Niestety, śmierć prof. E. Wilczkiewicza w 1946 r.
okresie 1960ι—-1970;
nie dała mu zorganizować Oddziału Mierniczego. Jest to
5) Kartografii (z 4 zakładami), kierownikiem był prof.
początek Orgamzowania wyższych studiów geodezyjnych w
Jan Różycki, w latach 1954—1970;
Krakowie.
6) Podstaw Geodezji, kierownikami byli: prof. Jan Pio
trowski do 1960 r.; prof, dr Henryk Leśniok, w okresie
Po II wojnie światowej w Warszawie
1960—1970;
7) Geodezyjnych Pomiarów Szczegółowych, kierownikiem
Już w parę miesięcy po oswobodzeniu przez wojska ra
był prof, dr Tadeusz Lazzarini, w latach 1954—1970;
dzieckie i polskie Lublina, kiedy jeszcze front był oddalony
8) Rachunku Wyrównawczego i Obliczeń Geodezyjnych,
o kilkadziesiąt kilometrów od tego miasta, grupa ludzi
kierownikami byli: prof, dr Stefan Hausbrandt, w latach
rozumiejących, że koniecznością jest jak najszybsze uru
1954—1967; doc. dr hab. Zdzisław Adamczewski, w okre
chomienie wyższej uczelni zasilającej przerzedzone przez
sie 1967—1970;
wojnę i okupację szeregi polskich inżynierów, rozpoczęła
9) Astronomii Geodezyjnej (z 2 zakładami), kierownika
pracę organizacyjną nad utworzeniem politechniki w Lub
mi byli: prof, dr Felicjan Kępiński, w latach 1954—1957;
linie. Ostatecznie przeważyła opinia, że należy wznowić> prof, dr Wiesław Opalski, w okresie 1957—1970;
działalność Politechniki Warszawskiej z tymczasową sie
10) Gleboznawstwa, kierownikami byli: prof, dr Leon
dzibą w Lublinie, ponieważ Warszawa była jeszcze w stre
Stanierowicz, w latach 1954—1955; doc. dr Zygmunt
fie frontowej. Pierwsze posiedzenie organizacyjne Poli
Olszewski, w okresie 1960—1970; prof, dr Franciszek Kuźtechniki Warszawskiej odbyło się 4 grudnia 1944 roku w
nicki, w okresie 1967—1970;
lokalu Biura Planowania i Odbudowy Polskiego Komitetu
11) Geometrii Wyższej, kierownikami byli: prof, dr Piotr
Wyzwolenia w Lublinie. Dzięki prof. Janowi Piotrowskie
Szymański, w okresie 1954—1962; prof, dr Tadeusz Trajmu, który już w Lublinie opowiedział się za utworzeniem
dos, w latach 1962—1968; doc. dr Tadeusz Wyszkowski, w
Wydziału Geodezyjnego od razu w Warszawie, można było
okresie 1968—1970;
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12) Melioracji Rolnych, kierownikami byli: prof. Cze
sław Zakaszewski, w okresie 1954—1956; z-ca prof. Stefan
Ferak, w latach 1956—1960.
W 1960 roku Katedrę Melioracji Rohiych przeniesiono
na Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, a więc w
1960 roku Wydział Geodezji i Kartografii miał 11 katedr
z 18 zakładami.
W latach 1945—1948 obowiązywał 4-letni czas trwania
studiów, zaś w 1948 roku zorganizowano studia 2-stopniowe: inżynierskie 3 i 1/2-letnie oraz magisterskie 5-letnie.
W 1954 roku utworzono na Wydziale studia eksterni
styczne.
Od 1968 roku przy Wydziale jest 4-letni inżynierski Od
dział Poligrafii, prowadzący wieczorowe studia zawodowe
poligraficzne (od 1970 roku Instytut Poligrafii, który pro
wadzi studia magisterskie w zakresie poligrafii oraz wie
czorowe studia zawodowe inżynierskie i magisterskie).
W 1970 roku nastąpiła reorganizacja Wydziału Geodezji
i Kartografii PW, w miejsce istniejących katedr i zakła
dów powołano na Wydziale 4 instytuty:
I. Instytut Geodezji Gospodarczej (bez zakładów), po
wstał z połączenia 6 samodzielnych jednostek dydaktycz
no-wychowawczych (5 katedr oraz 1 zakład). Obecnie IGG
składa się z 5 zespołów dydaktyczno-wychowawczych,
są to:
— Zespół Podstaw Geodezji;
— Zespół Geodezyjnych Pomiarów Odkształceń;
— Zespół Geodezji Inżynieryjnej i Miejskiej;
— Zespół Geodezji Urządzeń Rolnych;
— Zespół Gleboznawstwa.
Dyrektorem IGG w okresie 1970—1978 był prof. zw. dr
inż. Henryk Leśniok, od 1IX 1978 r. dyrektorem jest doc.
dr hab. Piotr Skłodowski, zaś prof, dr Henryk Leśniok
od 1 IX 1978 r. jest dziekanem Wydziału.
II. Instytut Fotogrametrii i Kartografii z 2 zakładami:
a) Zakładem Fotogrametrii, b) Zakładem Kartografii.
Dyrektorem IFiK w latach 1970—1977 był prof. Jan
Różycki, zaś od 1977 roku jest doc. dr inż. Janusz Wapiński.
Kierownikiem Zakładu Fotogrametrii w okresie 1970—
—1975 był prof. Μ. B. Piasecki, zaś w latach 1975—1977
doc. dr inż. Janusz Wapiriski, a od 1977 roku jest na tym
stanowisku doc. dr hab. Andrzej Majde.
Kierownikiem Zakładu Kartografii w latach 1970—1977
był prof. Jan Różycki, zaś od 1977 roku jest doc. dr inż.
Kazimierz Michalik.
III. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej
(bez zakładów), od 1970 roku dyrektorem jest doc. dr hab.
Zbigniew Ząbek.
W IGWiAG działają zespoły dydaktyczno-wychowawcze:
geodezji wyższej, astronomii i geodezji satelitarnej, geo
dezji dynamicznej i geofizyki oraz informatyki geodezyjnej.
IV. Instytut Poligrafii, w latach 1970—1976 dyrektorem
był prof. Felicjan Piątkowski, zaś od 1976 roku jest doc.
dr H. Czichoń.
Poza pracownikami naukowymi katedr i instytutów,
wchodzących organicznie w skład Wydziału Geodezji
i Kartografii, szeregu przedmiotów nauczali i nauczają pra
cownicy innych wydziałów Politechniki. Między innymi
planowanie przestrzenne od 1950 roku prowadzi doc. dr
inż. Wiktor Richert, absolwent Wydziału Geodezji i Kar
tografii, kierujący Zakładem Planowania Przestrzennego na
Wydziale Architektury PW.
Rozwój Wydziału najlepiej obrazuje wzrost liczby stu
dentów z 76 w 1945 roku do 660 w 1969 roku oraz około
340 na studiach zaocznych i eksternistycznych, nie licząc
poligrafii. Stan z 1969 roku z niewielkimi odchyleniami
utrzymuje się do tej pory. Na W’ydziale prowadzi się stu
dia eksternistyczne. Wydziałowi brak odpowiednich pomie
szczeń na laboratoria i pracownie naukowe. Bardzo wolno
posuwa się rozbudowa Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjno-Geofizycznego w Jozefoslawiu. Brak również od
powiedniego zaplecza w Ośrodku Szkoleniowym Wydziału
w Grybowie. Mimo trudności, Wydział dostarczył gospo
darce narodowej magistrów inżynierów geodetów oraz in
żynierów geodetów o wysokich kwalifikacjach. Można
śmiało powiedzieć, że nie ma takiej komórki geodezyjnej
w kraju, w której nie pracują wychowankowie PW. Wielu
z nich zajęło wysokie stanowiska w administracji geode
zyjnej, w przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych,
instytutach naukowych oraz w szkolnictwie geodezyjnym
wyższym i średnim.
Obecnie działające instytuty prowadzą prace naukowobadawcze obejmujące zarówno problemy węzłowe, resor

towe, jak i własne. W okresie 1945—1978 na Wydziale
Geodezji i Kartografii PW przeprowadzono 30 przewodów
habilitacyjnych oraz 100 przewodów doktorskich. W okre
sie 1945—1978 tytuł magistra inżyniera uzyskało w PW
około 2000 osób, w tym około 500 kobiet, zaś w latach
1951—1960 tytuł inżyniera geodety uzyskało 441 osób, w
tym 114 kobiet. Poza tym na Studium Zaocznym i Ekster
nistycznym w okresie 1960—1978 uzyskało dyplom inżynie
ra geodety około 400 osób i około 100 magistrów inżynie
rów geodetów. Na Wydziale są prowadzone studia dokto
ranckie. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału wy
dali szereg podręczników, skryptów oraz prac naukowobadawczych. Od 1974 roku zamiast 5-letnich są prowa
dzone studia 4 i 1/2-letnie (9 semestrów).
Na Wydziale ściśle łączy się dydaktykę z wychowaniem
młodzieży, grono nauczające ma aktywny udział w proce
sie wychowawczym. Pomagają w tym dobrze działające:
wydziałowa organizacja
młodzieżowa Socjalistycznego
Związku Studentów Poiskich i Koło Geodetów Studentów
PW. Aktywiści tych organizacji dbają o życie kulturalne
na Wydziale i w domach akademickich, tworzą zespoły
mające na celu wspólną naukę i, biorąc udział w wielu
poważnych akcjach kierownictwa Wydziału, organizują
również imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe podczas
praktyk uczelnianych w terenie. Współpraca między kie
rownictwem Wydziału a organizacjami młodzieżowymi
opiera się już od szeregu lat na wzajemnym zaufaniu
i dążeniu do wspólnego celu, którym jest dostarczanie kra
jowi pełnowartościowych fachowców i obywateli. Jeśli
chodzi o prace naukowe Wydziału, to rozwijają się one
stopniowo w instytutach, w miarę wzrostu zadań stawia
nych przez produkcję geodezyjną, rozwoju zainteresowań
osobistych pracowników oraz nabywania doświadczenia w
planowaniu badań naukowych, które są przedstawiane na
corocznych wydziałowych sesjach naukowych.

W Krakowie
W 1945 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej
Wydziałów Politechnicznych AGH w Krakowie był Od
dział Mierniczy z 4 katedrami, a mianowicie:
1. Katedrą Miernictwa i Fotogrametrii, kierowaną do
1946 roku przez prof. E. Wilczkiewicza, zaś w latach 1946—
—1951 przez prof, mgra inż. Mieczysława Wronę;
2. Katedrą Miernictwa II, kierowaną przez prof. Otmara
Gedliczkę;
3. Katedrą Astronomii i Geodezji Wyższej, kierowaną
przez prof, dra Tadeusza Banachiewicza i z-cę prof, dra
Józefa Ryznera;
4. Katedrą Planowania i Geodezyjnych Urządzeń Rol
nych, kierowaną przez prof. Michała Odlanickiego-Poczobutta.
Oddział Mierniczy istniał do 1951 r. Szereg studentów
geodezji, którym wojna przerwała studia, tutaj dokończyło
wykształcenia. Oddział wypuścił również własnych inżynie
rów mierniczych. Natomiast w Akademii Górniczo-Hutni
czej w 1946 r. powołano Wydział Geodezyjno-Mierniczy
z Oddziałem Miernictwa Górniczego. Organizacją studiów
z zakresu miernictwa górniczego zajmowali się profesoro
wie: Tadeusz Kochmański i Zygmunt Kowalczyk. W
1951 roku w AGH powstał Wydział Geodezji Górniczej
z połączenia katedr geodezyjnych Oddziału Miernictwa
Górniczego Wydziału Geologiczno-Mierniczego z katedra
mi geodezyjnymi Oddziału Mierniczego Wydziału Inżynie
rii Lądowej i Wodnej (bez Katedry Miernictwa i Foto
grametrii, prowadzonej przez prof. Mieczysława Wronę,
która pozostała, jako katedra geodezyjna, do obsługi
Wydziałów — Budownictwa Lądowego i Budownictwa
Wodnego Politechniki Krakowskiej, powstałej z Wydzia
łów Politechnicznych AGH). W 1969 roku Wydział Geode
zji Górniczej obejmował już 8 katedr z 12 zakładami,
a mianowicie:
1. Katedrę Geodezji (kierownik prof. Μ. Odlanicki-Poczobutt);
2. Katedrę Geodezji Górniczej (kierownik prof. Z. Ko
walczyk);
3. Katedrę Geodezji Przemysłowej (kierownik prof.
J. Gomoliszewski);
4. Katedrę Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych
(kierownik prof. St. Milbert);
5. Katedrę Fotogrametrii (kierownik prof. Zb. Sitek);
6. Katedrę Budownictwa (kierownik prof. Μ. Fuksa);
7. Katedrę Gruntoznawstwa (kierownik prof. T. Ska
wina);
8. Katedrę Matematyki (kierownik prof. K. Szpunar).
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W 1969 roku AGH przeszła na strukturę instytutową, w
związku z czym w latach 1969—1974 Wydział Geodezji
Górniczej prowadził etapowo reorganizację. Początkowo
powstały 3 jednostki organizacyjne, a mianowicie: 1) In
stytut Ochrony Powierzcnni Górniczej (kierownik prof. dr
Tadeusz Skawina), 2) Instytut Geodezji (kierownik prof.
Michał Odlanicki-Poczobutt) i 3) Instrumentarium Geode
zyjne (kierownik prof, dr Tomasz Gomoliszewski), a Katearę Matematyki rozwiązano i przeniesiono do Między
wydziałowego Instytutu Matematyxi. Obecnie na Wyaziale
Geodezji Górniczej są 2 instytuty:
1) Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej (od
1974 roKu kierownikiem jest prof. Μ. Odlanieki-Poczobuti);
2) Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska (do
1976 roku kierownikiem był prof. T. Skawina, zaś od
1976 r. jest doc. dr Czesław Żuławski).
Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej ma 10 za
kładów, laboratorium geodezyjne, bibliotekę i seκretariat
administracyjny; są to:
1. Zakład Geodezji (do 1976 r. kierownikiem był prof.
Μ. Odlanicki-PoczoDutt, a obecnie kierowniκiem jest aoc.
dr inż. Józef Nowak);
2. Zakład Informatyki Geodezyjnej i Kartograficznej
(kierownik prof. Μ. Odlanicki-Poczobutt);
3. Zakład Fotogrametrii (κierow∩iκ prof, dr hab. Zbig
niew Sitek);
4. Zakład Rachunku Wyrównawczego i Obliczeń Geode
zyjnych (kierownik prof, dr hab. Józef Wędzony);
а. Zakład Geodezji Wyższej (Kierownik doc. dr hab. Sta
nisław Boczar);
б. Zakład Geodezji Górniczej (kierownik doc. dr inż
Mieczysław Milewski);
7. Zakład Geodezji Przemysłowej i Miejskiej (kierow
nik doc. dr hab. Bogdan Ney);
6. Zakład Geometryzacji Złóż i Kartowania Górniczego
(kierownik doc. dr inż. J. Siemoab);
9. Zaκiad Badań Deformacji Gorotworu (do 1974 r. kie
rownikiem był prof. T. Kocnmanski, później doc. dr hab.
Wł. Batkiewicz, a od 1977 r. doc. dr hab. Bogaan Dżegniuk);
10. Zakład Budownictwa i Inżynierii (kierownik prof,
dr MicnaI Fuksa).
Należy zaznaczyć, że w 1974 r. odeszli z Wydziału Geo
dezji Uorniczej — prof, dr hab. Zygmunt Kowalczyk na
PoliiecnniKę Warszawską i proi. dr inż. Stanisław Miiberc
na Politechnikę Krakowską.
Wydział Geodezji Górniczej AGH w Krakowie jest sil
nym ośrodkiem geodezyjnym mającym prawa doktoryzo
wania i habilitowania. Prowadzi siudia azienne, zaoczne
oraz podyplomowe i doktoranckie. Z kierunκu geodezji
górniczej (miernictwa górniczego) opuszcza Wydział corocz
nie kilkunastu magistrów inżynierów, zaś z Kierunku geo
dezji przemysłowej i miejskiej 40—OO inżynierów, w tym
8—10 również z zakresu fotogrametrii inżynieryjnej. Na
Wydziaie Geodezji GOrniczej AGH przeprowadzono kilka
naście habilitacji i kilkadziesiąt przewodów doktorskicn.
Wydział prowaazi wiele prac naukowo-badawczych. Na
Wydziale działają silne organizacje młodzieżowe oraz pro
wadzone są systematycznie seminaria naukowe w ramach
istniejących instytutów. Dziekanem Wydziału jest prof, dr
inż. Michał Fuksa. Studia magisterskie dzienne trwają
4, 5 lat. Wydział wydaje Zeszyty Naukowe AGH z serii
Geodezja. Pracownicy naukowo-dydaktyczni wydali szereg
podręczników i skryptów, które są chętnie nabywane przez
studentów i inżynierów z produkcji. Widać stały rozwój
Wydizalu, który jest jednym z atrakcyjniejszych wydzia
łów AGH w Krakowie.
Studia geodezyjne w akademiach rolniczych

Do 1960 roku w Polsce działały 2 ośrodki cywilne wyż
szego szkolnictwa geodezyjnego, to jest Wydział Geodezji
i Kartografii PW oraz Wydział Geodezji Górniczej AGH
(od 1957 roku są studia geodezyjne w Wojskowej Akade
mii Technicznej). W 1960 roku powołano dodatkowo 3 wyż
sze studia geodezyjne, a mianowicie:
1. Zawodowe Studium Geodezji Urządzeń Rolnych przy
Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie;
2. Oddział Geodezji Urządzeń Rolnych przy Wydziale
Melioracji Wodnych w Wyższej Szkole Rolniczej we Wro
cławiu;
3. Oddział Geodezji Urządzeń Rolnych przy Wydziale
Melioracji Wodnych w Wyższej Szkole Rolniczej w Kra
kowie.
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Jeśli chodzi o Zawodowe Studium Geodezji Urządzeń
Rolnych w Olsztynie, to organizatorem i kierownikiem był
doc. dr inż. Witold Senisson, który sprawie rozwoju Stu
dium poświęcił 7 lat pracy. Studium powołano 7 Iipca
1960 roku, zaś w 1964 r. nadano pierwsze 53 tytuły inży
nierów geodezji urządzeń rolnych. W dniu 3 X 1967 r. prze
kształcono Studium w Wydział Geodezji Urządzeń Rolnych
o eksperymentalnej strukturze organizacyjnej z pięcioma
katedrami (Geodezji, Geodezji Wyższej i Fotogrametrii,
Geodezyjnych Urządzeń Rolnych, Matematyki i Statystyki
Matematycznej, Przyrodniczych Podstaw Urządzeń Rolnych)
oraz z zespołami badawczymi i z pionem obsługi tech
nicznej. Pierwszym dziekanem Wydziału był doc. dr inż.
Witold Senisson. W 1970 roku nadano pierwsze 10 tytu
łów magistra inżyniera geodezji urządzeń rolnych. W dniu
1IX1970 r. nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej
uczelni, w wyniku której powstał Wydział Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych z czterema jednostkami — Instytutem Gle
boznawstwa i Melioracji, Katedrą Geodezji, Katedrą Pla
nowania i Geodezyjnego Urządzenia Terenów Rolnycn, Ka
tedrą Zastosowań Matematyki i Statystyki Matematycznej
W dniu 22II1971 r. utworzono na Wydziale zawodowe
studium zaoczne oraz uruchomiono zaoczne studia uzu
pełniające (magisterskie). W dniu 26X1 1971 r. Wydział
uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora nauk rolniczych i doktora nauk technicznych. W
dniu 23 X 1972 r. Rada Wydziału Geodezji i Urządzeń Rol
nych nadała piewrszy stopień doktora. Pierwszy organiza
tor Wydziału, doc. dr inż. W. Senisson zapewnił sobie
współpracę młodych wybitnych pracowników naukowo-dy
daktycznych, którzy dość szybko uzyskali stopnie naukowe
doktora, a niektórzy nawet doktora habilitowanego i są
obecnie cenionymi profesorami. Mam tu na myśli proi.
dra hab. Włodzimierza Barana i proi. dra hab. Andrzeja
Hopfera, którzy kolejno pełnili funkcję dziekana lub pro
dziekana. Obecnie dziekanem Wydziału jest prof, dr nab.
W. Baran, a prof, dr hab. A. Hopfer jest prorektorem ART.
Prócz tego na Wydziale jest jeaen pracownik ze stopniem
doktora Dabilitowanego (Maria Szacherska) oraz kilkunastu
pracowników ze stopniem doktora, niektórzy z nich mają
już przygotowane prace habilitacyjne.
Obecnie Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych w Aka
demii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie ma 3 instytuty,
a mianowicie:
1. Instytut Geodezji i Fotogrametrii (kierownik prof, dr
hab. Włodzimierz Baran);
2. Instytut Planowania i Geodezyjnego Urządzania Tere
nów Rolnych (kierownik proi. dr hab. Andrzej Hopfer);
3. Instytut Gleboznawstwa i Melioracji (kierownik prof,
dr Hjalmar Uggla).
W okresie 18 lat prowadzenia studiów geodezyjnych w
Olsztynie pracownicy Wydziału wnieśli istotny wkład w
rozwoj gospodarki tego regionu, wykonali wiele poważ
nych ekspertyz i prac wymagających szczególnie wysokicn
kwalifikacji technicznych. Wydział wykształcił do tej pory
około 500 inżynierów oraz około 400 magistrów inżynierów
z dziedziny geodezji urządzeń rolnych. Pracownicy nauko
wo-dydaktyczni wydali szereg skryptów, ogłosili wiele prac
naukowych, mają także własne Zeszyty Naukowe ART —
Geodezja. Współpracują oni naukowo z wieloma ośrodka
mi krajowym i zagranicznymi. Olsztyn jest też silnym
ośrodkiem w zakresie geodezji satelitarnej. Działają tutaj
organizacje młodzieżowe oraz Koło Naukowe Geodetów
(z Sekcją Astronomiczną).
W 1960 roku w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu,
na Wydziale Melioracji Wodnych, utworzono Oddział Geo
dezji Urządzeń Rolnych z 4 katedrami: 1) Geodezji, 2) Geo
dezyjnych Urządzeń Rolnych, 3) Geodezji Wyższej i 4) Fo
togrametrii. Organizatorem Oddziału był prof, dr inż. Ro
man Hlibowicki, który zapewnił Wydziałowi współpracę
prof, dra Marka Urbana, doc. dra inż. Adama Langa, doc.
dra inż. Stanisława Bezdeka, st. wykł. mgra inż. Jana
Łaski, st. wykł. dra inż. Władysława Drozgowskiego i sze
regu młodych geodetów. Po reorganizacji Wydziału, na
Oddziale Geodezji Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczej
we Wrocławiu są 2 instytuty, a mianowicie:
1. Instytut Geodezji i Zastosowań Matematycznych (kie
rownik — prof, dr inż. Roman Hlibowicki);
2. Instytut Planowania i Urządzeń Terenów Wiejskich
(kierownik — prof, dr Marek Urban).
Nabór na pierwszy rok studiów Oddziału wynosi około
60—70 studentów rocznie. Na Oddziale prowadzi się rów
nież studia zaoczne i podyplomowe. Oddział opuszcza co
rocznie około 50 inżynierów geodezji urządzeń rolnych
Wydział Melioracji Wodnych ma prawa doktoryzowania. W
Oddziale przeprowadzono już kilka przewodów doktorskich.

Widać stały rozwój Oddziału, brak jedynie samodzielnych
pracowników naukowych, ale są adiunkci i wykładowcy
ze stopniem doktora, któzry przygotowują prace habilita
cyjne. Działa organizacja młodzieżowa oraz Koło Geode
tów.
Również w 1960 roku powołano Oddział Geodezji Urzą
dzeń Rolnych przy Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej
Szkoły Rolniczej w Krakowne. Organizacje Oddziału oraz
prowadzenie I i II roku studiów powierzono istniejącej
przy Wydziale Katedrze Geodezji, kierowanej przez z-re
orof. dr inż. Anne Łoś. Organizacje nowo utworzonych ka
tedr: Geodezyjnvch Urządzeń Rolnvch powierzono mgrowi
inż. Ignacemu Rabczukowi. Katedre Geodezji Wyższej —
drowi inż. Januszowi Tatarkowskiemu i Katedrą Fotogra
metrii — drowi inż. Markowi Kowalskiemu.
W 1966 roku powołano Katedre Planowania i Organiza
cji Terenów Rolnych, której pierwszym kierownikiem był
nieżyjący już doc. dr Stanisław Rokita.
W 1968 roku powstało Studium Zaoczne z punktem kon
sultacyjnym w Rzeszowie. Pierwsi magistrowie opuścili
Oddział w 1965 roku — 34 osoby, w 1966 r. — 37 osóh.
w 1967 r. — 60 osób, w 1968 r. — 65 osób. Obecnie rocznie
kończy studia około 60—70 osób.
Katedrą Geodezji prowadziła doc. dr hab. Anna Łoś. Ka
tedrą Geodezvjnych Urządzeń Rolnych prowadził doc. mgr
inż. Ignacy Rabczuk. Katedre Geodezji Wyższej — doc.
dr inż. Janusz Tatarkowski. Katedre Fotogrametrii — doc.
dr inż. Marek Kowalski. Katedrą Planowania Organizacji
Terenów Rolnych — doc. dr inż. Bolesław Król.
W wyniku reorganizacji na Oddziale Geodezyjnych Urzą
dzeń Rolnych powołano 2 jednostki organizacyjne:
1. Instytut Geodezji (dyrektor doc. dr hab. Anna Łoś);
2. Katedrą Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich
(stanowisko kierownika nie obsadzone).
W 1977 r. zmarł doc. dr inż. Janusz Tatarkowski oraz
doc. dr inż. Bolesław Król, a w 1975 r. przeszedł na eme
ryturą doc. mgr inż. Ignacy Rabczuk. Oddział ma zatem
tylko 2 samodzielnych pracowników naukowych, ale sze
reg adiunktów i wykładowców ze stopniem doktora ma
przygotowane prace habilitacyjne i jest nadzieja, że w
najbliższym czasie Oddział wzmocnią nowi docenci. Działa
silna organizacja młodzieżowa i dobrze działające Studen
ckie Koło Naukowe. Instytut Geodezji prowadzi szereg prac
naukowo-badawczych, jak również bierze udział w pra
cach nad tematem resortowym Optymalizacja pomiarów
Geodezyjnych. Należy poświęcić również kilka słów omó
wienia wojskowemu wyższemu szkolnictwu geodezyjnemu.
Geodezja wojskowa

W szóstym roku działalności Wojskowej Akademii Tech
nicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, to jest w 1957 r.,
powołano specjalność geodezja wojskowa, tworząc Katedrą
Geodezji i Topografii. Kierownikiem (szefem Katedry) zo
stał płk prof. Bronisław Dzikiewicz, który prowadził ją
do dnia 1II 1969 r. W Katedrze utworzono 3 zakłady: Geo
dezji, Topografii i Fotogrametrii. W 1960 roku, a więc w
trzy lata po powołaniu specjalności geodezja wojskowa,
utworzono drugą Katedrę — Geodezji Wyższej i Astrono
mii, której kierownikiem był prof. Walenty Szpunar. W
latach 1966—1969 nie było naboru słuchaczy na geodezję
wojskową, w związku z czym nastąpiła reorganizacja, tak
że w 1966 roku powstała tylko jedna Katedra — Geodezji
i Topografii z 2 zakładami: Geodezji i Topografii oraz

Fotogrametrii i Fotointerpretacji. Od tego czasu, po kolej
nej reorganizacji Katedry, nosi ona nazwę — Katedra Geo
dezji i Fotogrametrii; ma 2 zakłady i 4 laboratoria. W
pierwszych latach po ustanowieniu geodezji wojskowej
z nomocą przyszli pracownicy naukowi Wydziału Geodezji
i Kartografii PW, jak również kierownictwo Służby Topo
graficznej WP.
Obecnie geodezja wojskowa jest organizacyjnie włączona
inko specjalność do Wydziału Inżynierii Lądowej i Geo
dezji.
Przez 21 lat działalności WAT wykształciła własną kadrę
nauko,wg i wyposażyła laboratoria w najnowsze instrumentv. Kadra naukowa składa się z około 20 pracowników
naukowo-dydaktycznych, którzy prócz zajęć dydaktyczno-Wychowawczych prowadzą prace naukowo-badawcze z zak-esu wyrównań dużych sieci geodezyjnych, szybkiego za
kładania osnów geodezyjnych, konstrukcji nowoczesnych
laserowych instrumentów geodezyjnych, Iotointerpretacyjnych i fotogrametrycznych. W okresie od 1957—1978 WAT
wykształciła około 150 magistrów inżynierów oraz około
100 inżynierów geodezji wojskowej. Prowadzone są rów
nież zaoczne studia zawodowe i uzupełniające magisterskie.
W najbliższym czasie należy oczekiwać gruntownej rewi
zji programów studiów we wszystkich 6 ośrodkach. Na
leży podkreślić, że wszystkie ośrodki wyższego szkolnictwa
geodezyjnego starają ise wykształcić dobrych specjalistów,
którzy walnie przyczyniają się do rozwoju naszej pięknej
Ojczyzny.
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Każdy geodeta - członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich a wszyscy
członkowie SGP - uczestnikami Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
W akcji tej przoduje Koło Zakładowe SGP przy Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów
Rolnych w Krośnie — Rejonowym Oddziale w Sanoku, którego wszyscy członkowie nale
żą do Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.
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Mgr inż. EMIL NOWOSIELSKI
Warszawa

Geodezyjne prace Urzadzenioworolne okresu międzywojennego
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku mieliśmy na
naszych ziemiach zróżnicowaną i skomplikowaną sytuację
gospodarczą również w dziedzinie rolnictwa. Każdy z za
borców prowadził odmienną politykę agrarną i w związku
z tym w różnych dzielnicach kraju była inna struktura
przestrzenna gospodarstw, inny poziom zagospodarowania,
inna kultura rolna. Ogólnie można powiedzieć, że ustrój
agrarny był bardzo wadliwy.
O ile na ziemiach byłego zaboru pruskiego struktura
przestrzenna gospodarstw była w miarę racjonalna, o tyle
w byłych zaborach rosyjskim i austriackim była ona wad
liwa, gdyż występowało znaczne zróżnicowanie obszaru
gospodarstw rolnych, szachownice gruntów, serwituty
i inne niedogodności.
W związku z tym czynniki ustawodawcze, zarówno pod
wpływem radykalnego odłamu społeczeństwa, jak i z uwa
gi na oczywistą potrzebę likwidacji tych wad. już w zara
niu niepodległości zaczęły opracowywać przepisy mające
na celu poprawienie struktury agrarnej kraju. Sejm
Ustawodawczy już w 1919 roku powziął uchwałę, na pod
stawie której zaczęto, co prawda jeszcze w niewielkim
zakresie, parcelować Obszarnicze nieruchomości rolne.
W latach późniejszych wydano bardziej precyzyjne prze
pisy, w wyniku czego w okresie 1919—1938 pracami parCelacyjnymi objęto 2.5 min ha gruntów, z czego utworzo
no
154 000
gospodarstw samodzielnych, uzupełniono
503 000 gospodarstw karłowatych i małorolnych oraz utwo
rzono 4000 gospodarstw wzorcowych.
Przeprowadzenie tej akcii spoczywało na barkach służ
by geodezyjnej; czynny udział brali w niej zarówno gpodeci będący na służbie państwowej resortu rolnictwa, jak
i biura mierniczych przysięgłych. Ci ostatni prócz prac
technicznych, związanych z opracowaniem i realizacja
projektów parcelacyjnych. częstokroć załatwiali również
formalności prawne dotyczące przeniesienia tytułu własno
ści oraz spraw finansowych, bowiem obowiązujące wów
czas przepisy zostawiały wolną rękę właścicielom mająt
ków co do wysokości cen sprzedawanych gruntów i co
do osób prowadzących te transakcje.
Międzywojenna parcelacja nie była radykalną reforma
rolną, ponieważ nabywcami parcelowanych gruntów siłą
rzeczy mogli być tylko chłopi zamożniejsi, natomiast bie
dota wiejska, wobec braku środków finansowych, nie
mogła skorzystać z dobrodziejstw reformy.
Kolejną wadą ustroju agrarnego była szachownica grun
tów chłopskich. W okresie uwłaszczenia chłopów nadawa
no gruntv w kilku częściach, aby zapewnić równowartość
nadziałów pod względem jakości gleby i położenia w sto
sunku do osiedla. Z biegiem czasu działki należące do
jednego gospodarza, na skutek podziału między dzieci, sta
wały się coraz mniejsze, zmiany zaś w stanie posiadania
spowodowane kupnem-sprzedażą ziemi, posagami, daro
wiznami i innymi przyczynami — naruszały prawidłowość
stanu wyjściowego w rozmieszczeniu działek i jeszcze bar
dziej pogłębiał'' i tak uciążliwa szachownicę. Na ziemiach
tak zwanych drobnoszlacheckich. gdzie zmianv struktury
władania zachodziły jeszcze od czasów feudalnych, sza
chownica przyjęła karykaturalną formę zarówno pod
względem rozmiaru i wielkości działek, iak i dziwacznego,
mozaikowatego kształtu. Nadmierne rozdrobnienie działek,
wchodzących w skład poszczególnych gospodarstw oraz
nadmierne ich rozrzucenie na terenie wsi sprawiało wiele
kłopotów organizacyjnych oraz przyczyniało się do obni
żania produkcji rolnej.
Znając wady takiej struktury władania gruntami, ów
czesne władze już w pierwszych latach niepodległości czy.-r
niły starania w celu poprawienia tego stanu.
Uniwersalnym środkiem prowadzącym do szybkiej i ra
dykalnej likwidacji szachownicy gruntów jest ich scalenip.
polegające na wydzieleniu wszystkich _ gruntów, należących
do jednego gospodarza, w postaci jednej lub najwyżej
kilku regularnie ukształtowanych, możliwie dużych i do
godnie usytuowanych działek, stanowiących pod względem
wartości produkcyjnej równoważnik (ekwiwalent) gruntów
posiadanych przed scaleniem.
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W 1923 roku wyszła ustawa o scalaniu gruntów, objęto
ściowo niewielka, ale precyzyjnie określająca tryb postę
powania przy tych pracach. Ustawa ta była uważana za
jedną z najlepszych w Europie w tym zakresie.
W wyniku energicznie prowadzonej akcji scaleniowej
zlikwidowano w okresie międzywojennym szachownice
gruntów na obszarze przeszło 5,4 min ha, obejmując tymi
pracami przeszło 11 000 wsi i blisko 900 000 gospodarstw.
Następną wadą ustroju agrarnego po zaborcach były
serwituty. Serwitut, czyli służebność, jest prawem korzy
stania z cudzej własności, łącznie z jej właścicielem. Naj
bardziej rozpowszechnione były służebności:
— leśne, obejmujące prawo pobierania budulca, drzewa
na opał i ściółki;
— pastwiskowe, obejmujące prawo pasania w lasach i na
gruntach dworskich:
— rybołówstwa, obejmujących prawo połowu ryb na
wodach dworskich.
Dla dziedziny służebnej, czyli właścicieli majątków, ser
wituty były zjawiskiem ujemnym. Pomijając bezpośrednie
straty gospodarcze, właściciele majątków tracili dużo cza
su i energii na walkę z nadużyciami serwitutowymi. Rów
nież dla dziedziny władnącej, czyli strony korzystającej
z serwitutu, taka forma władania była niewłaściwa. W
związku z tym obie strony dążyły do likwidacji serwitu
tów. Właściciele majątków odstępowali część gruntów, na
których był realizowany serwitut, na własność stronie ko
rzystającej z serwitutu.
Prace geodezyjne polegały na określeniu, na podstawie
dokumentów, obszaru, na którym był realizowany serwi
tut, wydzielenie z niego gruntów przechodzących na wła
sność dziedziny władnącej, podziale gruntów na działki
przypadające poszczególnym gospodarzom partycypującym
w serwitucie oraz na sporządzeniu odpowiedniej dokumen
tacji finalnej.
W latach 1919—1938 likwidacją służebności objęto około
280 000 gospodarstw chłopskich, wydzielając około 600 000
ha z tytułu ekwiwalentu naserwitutowego.
Dalszą wadą ustroju agrarnego były wspólnoty grunto
we, a szczególnie wspólne pastwiska. Gospodarka na
wspólnych pastwiskach przedstawiała się bardzo nieko
rzystnie. Wypasano na nich nadmierną liczbę zwierząt w
stosunku do możliwości paszowych pastwiska. Szczególnie
niekorzystna była okoliczność, że na tym samym pastwi
sku wypasano rozmaite gatunki zwierząt (konie, krowy,
owce, świnie, gęsi). Zwierzęta wypędzano wczesną wiosną,
spędzano zaś późną jesienią, co miało ten skutek, że ro
ślinność nie mogła rozwijać się normalnie i stopniowo
zanikała, nie dając wartości pokarmowych, a teren pastwi
ska spełniał tylko rolę wybiegu dla zwierząt. W tym sta
nie rzeczy użytkownicy wspólnych pastwisk dążyli do lik
widacji wspólnoty, wnosząc o podział na indywidualne
działki przeznaczone dla uprawnionych.
Zadaniem służby geodezyjnej było określenie zasięgu
wspólnego pastwiska, podziału pastwiska na część przy
padającą właścicielowi majątku, jeśli majątek był upraw
niony do korzystania z pastwiska, i część przypadającą
dla indywidualnych gospodarstw chłopskich, podziału tej
części na działki oraz sporządzenie końcowej dokumen
tacji geodezyjnej.
Warunki, które panowały na terenach różnych zaborów,
różnicowały również społeczność geodezyjną zarówno pod
względem wykształcenia, jak i różnych przyzwyczajeń w
pracy i stosowania różnych systemów technicznych.
W byłym zaborze pruskim nie było szkół mierniczych,
grupa inżynierska geodetów politechnik niemieckich była
bardzo nieliczna (najwyżej kilkunastu).
We Lwowie przy szkole politechnicznej był 2-letni kurs
geometrów.
Najliczniejsza grupa geodetów z akademickim wykształ
ceniem była w b. zaborze rosyjskim, pochodząca z Kon
stantynowskiego Instytutu Mierniczego w Moskwie. Śro
dowisko miernicze ∣na tym terenie składało się z tak
zwanych geometrów klasy II (geometrzy przysięgli) i z geo
metrów klasy I (aplikanci).

Poci względem specjalizacji ówczesny geodeta reprezen
tował raczej fachowca „uniwersalnego”, którego specjali
zacja była determinowana przypadkowo wykonywanym
rodzajem pracy.
Na terenach zaborów, na których występował kataster
gruntowy, geodeci wykonywali prace związane z tym
działem geodezji, przy czym kataster austriacki był pod
porządkowany wydziałowi katastru w ministerstwie skar
bu, zaś kataster pruski — wydziałowi mierniczemu mini
sterstwa robót publicznych.
Na terenach b. zaboru rosyjskiego, gdzie przeważały
prace związane z urządzeniami rolnymi, a zwłaszcza sca
leniowe, kadra geodezyjna, specjalizująca się w tym za
kresie. z biegiem lat osiągała wyższy poziom wykonaw
stwa tak w zakresie techniki pomiarowej, jak i projek
towania.
Pod koniec międzywojennego dwudziestolecia kunszt roz
wiązywania projektów pod względem gospodarczym osią
gał bardzo wysoki poziom, o czym świadczyła ocena tych
prac przez personel nadzorujący i ocena strony, na rzecz
której prace te wykonywano, jednogłośne z reguły przy
jęcie projektów przez chłopów było niepodważalnym do
wodem pozytywnego ich stosunku do efektów prac.
Pomimo znacznych osiągnięć, wykonawcy nie byli ruty
niarzami w swojej specjalności, ponieważ każdy projekt
wymagał odrębnego spojrzenia na warunki, w jakich znaj
dował sie obiekt scaleniowy, a w związku z tym i odręb
nego sposobu rozwiązania projektu.
Dobre wyniki uzasadniano tym, że wykonawców, poza
wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, cechowała znajo
mość zagadnień ekonomiczno-rolnych i zasad organizacji
gospodarki rolnej oraz prawa cywilnego i administracyj
nego. Ponadto wykonawców cechował wysoki poziom świa
domości obywatelskiej i wyrobienia społecznego oraz odpo
wiednia postawa wobec społeczności wiejskiej. Bezwzględ
na uczciwość i rzetelność wykonania czynności zawodo
wych była naczelną cechą tych specjalistów.
Technika wykonania prac była oparta na odpowiednich
przepisach i normach. Krótkie, a zarazem treściwe, usta
lały one precyzyjnie tryb wykonania poszczególnych ope
racji. wnosząc równocześnie ład i porządek w realizacji
kolejnych etapów pracy. Geodezyjne prace wykonywano
w układzie jednostkowym (obrębowym), bez dowiązywania do sieci triangulacyjnej, gdyż na obszarze ówczesnego
państwa polskiego takowej nie było. Dominował układ
centralny z głównym punktem zerowym i kilkoma punk

tami węzłowymi. Na obszarze przekraczającym kilka tysię
cy hektarów zakładano triangulację lokalną.
Wymagania dokładnościowe były dość ostre, zarówno w
zakresie techniki pomiarowej, jak i projektowania.
Kapitalistyczny pogląd na własność ziemi narzucał wy
sokie wymagania pod względem dokładności wydzielania
ekwiwalentów, aczkolwiek dokładność uzyskiwania para
metrów Hasyfikacyjno-Szacunkowych gruntów, stanowią
cych cześć składową ekwiwalentów, nie uzasadniała takich
wymagań.
Poza pierworysem, wykonanym na dobrym gatunkowo
i podklejonym papierze, zawierającym projekt i wszystkie
dane geodezyjne, wykonywano kartograficzną dokumenta
cję finalną, na której kolorowano użytki rolne, podcienio
wano karminem granice działek oraz umieszczano numery
i powierzchnie działek.
Wysokie wymagania stawiano również nadzorowi nad
tymi pracami. Inspektorzy wojewódzcy szczegółowo spraw
dzali zarówno techniczne wykonanie prac kameralnych
i terenowych, jak i walory projektów pod względem go
spodarczym.
Wiele zasad zawartych w ówczesnych przepisach, a któ
re uznano za dobre i nadające się do współczesnego postę
powania scaleniowego, adaptowano w obecnej instrukcji
scaleniowej; tworzą one wraz ze zmodernizowaną jej czę
ścią harmonijną całość obowiązujących dziś przepisów.
Prace scaleniowe Prowadzono przede wszystkim na tere
nach b. zaboru rosyjskiego, zaś w wielokrotnie mniejszym
rozmiarze — w b. zaborze austriackim. Gospodarstwa na
tych terenach składały sie z wielu niesłychanie drobnych
działeczek, ujętych w ryzy ostrych przepisów katastral
nych. wyrażających się na przykład tym. że stanu posia
dania przed scaleniem nie ustalał geodeta, jak to miało
miejsce na terenach b. zaboru rosyjskiego, lecz sędzia, spe
cjalista w dziedzinie prawa katastralnego. Dlatego prace
geodezyjno-projektowe były tu znacznie trudniejsze.
Głęboko zakorzenione przywiązanie chłopów do istnie
jącego stanu posiadania, uwidocznionego w rejestrach ka
tastralnych, uważanych za gwaranta nienaruszalności
istniejącej struktury władania — było jedną z główniej
szych przyczyn hamujących postęp w pracach scalenio
wych na tych terenach.
Dając krótki przegląd prac i osiągnięć geodetów urządzeniowców rolnych w okresie międzywojennym, należy
się cieszyć, że współcześni geodeci przejęli z tamtego po
kolenia to. co najlepsze i z powodzeniem kontynuują chlub
ne tradycje geodezji polskiej.

BRONISŁAW LIPIŃSKI

Warszawa

Geodezja w stolicy Polski
Z odległej przeszłości

Zniszczenia wojenne i okupacyjne

Geodezja warszawska rodziła się w historycznym roz
woju na tle potrzeb miasta. Zawsze była związana z real
nymi potrzebami uporządkowania stanu posiadania grun
tów. własności budynkowej, zabrukowania ulic i odpro
wadzenia ścieków lub z robotami obronnymi miasta, bu
downictwa ogólnego, szkół z wodociągami itp. W okresie
współczesnym historycznie dobrą szkołą organizacyjno-techniczną geodezji są przygotowania, a w następstwie
realizacja projektu założenia wodociągów i kanalizacji w
mieście Warszawie. Wydział Mierniczy Biura Budowy Wo
dociągów i Kanalizacji, zorganizowany przez Lindleya,
stanowił naukę i praktykę nie tylko dla geodetów w ich
samodzielnych zadaniach, ale dla zespołu inżynierów miej
skich. Przyswoili oni sobie zasady kompleksowego wyko
rzystania materiałów geodezyjno-kartograficznych w pro
jektowaniu. Opierali się na terenowych znakach geodezyj
nych przy realizacji budowli oraz w czasie eksploatacji,
renowacji budowli.

Pierwsza wojna światowa i okupacja niemiecka bezlito
śnie obeszła się z Warszawą. Obie walczące strony wyni
szczały jej substancję ludzką, materialną i kulturalną. Po
czynania ich osłaniano hasłami — obroną i dobrem kraju.
Cofające się wojska wywoziły wszystko, co tylko mogły
i zdążyły, załogi fabryczne, maszyny, zabudowania paliły,
ewakuowały instytucje finansowe, kulturalne, użyteczności
publicznej wraz z rodzinami, prowadziły masowe areszto
wania pod pozorem nielojalności posądzonych. W rejonie
stolicy i dalej palono osiedla, zboże, zbiory, ludność rol
niczą wypędzano wraz z inwentarzem. Okupant niemiecki
rabował wszystko, co pozostało, a stanowiło wartość ma
terialną i artystyczną. Totalnie konfiskował metale przy
datne do celów militarnych, bez względu na ich przezna
czenie i użyteczność, kontyngentami wyniszczał i głodził
mieszkańców. W Warszawie grasowały epidemie, choroby.
Na cmentarze ludzie wozili zmarłych na dwukołowych
wózkach.
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Działalność organizacji niepodległościowych była zakaza
na. Policja niemiecka znęcała sie nad aresztowanymi. W
odwet dokonano zamachu w Warszawie na szefa nie
mieckiej policji politycznej Ericha Schultzego. Wykonaw
cą był późniejszy wiceprezydent Łodzi — Antoni Purtal.
Wydarzenia historyczne pod koniec drugiej wojny świa
towej zmobilizowały społeczeństwo Warszawy do otwarte
go wystąpienia przeciw okupantowi. Ochotnicze oddziały
ludności rozbrajały żołnierzy niemieckich, zaciągając war
ty. Dzień 11 listonada 1918 r. otworzył nową kartę Drugiej
Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa witała powracającego
z więzienia magdeburskiego — Józefa Piłsudskiego. Tu w
jego rece złożyła „władzę” Rada Regencyjna, zgłosił dy
misje Ignacy Daszyński, premier Rządu Lubelskiego, tu
Józef Piłsudski wyznaczył nowego premiera. Warszawa
weszła w swoją rolę stołeczną jak za czasów Pierwszej
Rzeczypospolitej.
Muszę dodać, że w czasie działań wojennych i okupacji
zdewastowano znaczną cześć podstawowej sieci geodezyj
nej miasta, a zasoby składnicy geodezyjno-kartograficznej
wywieziono poza obszar Polski. W warunkach powojen
nych prace geodezyjne odtwarzane były z ukrytych i oca
lonych materiałów fragmentów i wtórników map.
Rozwój stolicy w okresie międzywojennym

W okresie międzywojennym siłę napędową wielkich nrac
geodezyjnych w stolicy stanowiły zamierzenia rozbudowy
Warszawy. Ogólne i szczegółowe plany zaeosDodarowania
przestrzennego miały stanowić kanwę wielkich prac bu
dowlanych — mieszkaniowych, nrzemysłowych, tras komu
nikacyjnych i rekreacyjnych itp. Warszawa przeżvwała re
konstrukcje swojego organizmu. Starzyński zainicjował stu
dia nad ukształtowaniem wielkiej Warszawy, rozwinął ra
cjonalny system budowv ŋlanu przestrzennego stolicy,
nierwszy raz w historii Warszawy zorganizował prace geo
dezyjno-kartograficzne nad maną miasta, jako podstawę
nlanowania. Powstały nracownie nlanu ogólnego, nlanów
dzielnicowych. Fragmentaryczne rozwiązania onarto na za
łożeniach ogólnych. Snrecyzowane nlany szczegółowe po
zatwierdzeniu obowiązkowo przekazywano do geodezyjnej
realizacji. Na nich opierały sie projekty inżynierii miej
skiej. Plany Iub szczegółowe rozwiązania fragmentaryczne
dotyczyły również szczególnie istotnych wyodrębnionych
obszarów, obiektów, między innymi arterii.
Opracowano tak plany — idee tras: N-S (Mokotów-Mlociny). W-Z (Aleje Jerozolimskie — Dworzec Zachodni).
Aleja na Skarnie. regulacja brzegów Wisły (zrealizowany
fragment nrzed Zamkiem), Trasa Mostowa — Karowa.
Brukowa, teren Wvstawy Swiatowei — między Wisła
a Saska Kena. Parkiem Paderewskiego i ulicą Zamojskie
go. Bulwary Nadwiślańskie od Portu Czerniakowskiego do
Żoliborza, od Saskiej Keny do Żerania itd. Pracownie
dzielnicowe nizały wewnętrzna tkankę osiedli, ulic, blo
ków i ich elementów SvIadowych pod dyktando nlanu
ogólnego. Równocześnie znajdowały się one pod silnvm
na∏orem praktycznych żądań ludności, nrywatnych jedno
stek gosnodarczvch. jednostek gosnodarczych Zarzadu Miej
skiego lub jednostek państwowych. Płynność koncencii
ogólnej i szcze^ółowei komnlikowała i odwlekała snrawy
indywidualne, jednostkowe nrojektv gosnodarcze, komu
nalne uzbrojenie ulic zabudowanych i zaludnionych. Kry
tyka nubliczna. nrasowa. interwencyjna o tym stanie rze
czy docierała do Starzyńskiego. Musiało dochodzić do de
cyzji kompromisowych.
Prawo budowlane co nrawda sankcjonowało zwłokę
z tytułu rezerwy czasowej, niezbędnej do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania, lecz tylko do daty
terminów ustawowo prekluzyjnych.
Posten onracowań urbanistycznych nie Wvnrzedzal zatem
notrzeh rozwojowych miasta. Kryzys w dziedzinie decvz.ti
lokalizacyjnych ujawniał sie w różnych sektorach: nrvwatnym. nerwowo reagujacvm na odmowę Iuh odłożenie
decvzji komunalnych; państwowym, o spokojnym trak
towaniu przedkładanych trudności, lecz wnlvwnv>vm inter
wencyjnym działaniu u tak zwanych władz zwierzchnich.^
Krvzvs Wvstenowal w różnych nanieciach dramatycznych,
zale÷nie od norv roku, od osób zainteresowanych realiza
cją inwestvcii hodowlanej, komunalnej, urządzeniem ulic
do celów komunikacji mieiskiei czy nrzygotowaniem tere
nów nod budownictwo mieszkaniowe z. nelnvm uzbroieniem itŋ. Wybrancv tylko osiągnęli apogeum szczęścia, jak
minister Soraw Wojskowvch — T. Kasnrzvcki który na
dzień ślubu z aktorką Kaizerówna wybudował ulice do
swej willi na Sadybie Czerniakowskiej przy pomocy kom
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panii saperów. Odkomenderowana specjalnym rozkazem
kompania zadanie wykonała w terminie, w trybie alar
mowym, po sforsowaniu wszystkich przeszkód.
Plan zagospodarowania wielkiej Warszawy nie mógł
wówczas przekreślać szans realizacyjnych określonych za
dań gospodarczych lub społecznych. Starzyński osobiście
likwidował natychmiast stany zapalne. Pamiętam zarzą
dzoną kilka razy częściową mobilizację geodetów, urbani
stów, drogowców, pracowników wodno-kanalizacyjnych za
trudnionych w Magistracie do przygotowania dokumenta
cji uzbrojenia komunalnego ulic w terminach ustalonych
przez Starzyńskiego.
Po uporaniu się z najbardziej elementarnymi klęskami
żywiołowymi, jakie przyniosła wojna na nasze ziemie,
uruchomiono ośrodki mające na celu zmniejszenie skutków
bezdomności i braku mieszkań z tytułu napływu ludności
do Warszawy jako stolicy i powołania w niej władz cen
tralnych. Oczywiście dekret o ochronie lokatorów był do
raźnym środkiem łagodzącym stosunki lokator — gospo
darz. Władze uruchomiły szereg środków ułatwiających
wykorzystanie wolnych terenów państwowych, udzielano
kredytów bankowych preferujących budownictwo mieszka
niowe. Nie obeszło się bez nadużyć ze strony spekulantów
i kombinatorów koniunkturalnych, żerujących jednocześnie
na gwałtownym spadku wartości marki — państwowego
środka płatniczego.
Mówiąc o efektach akcji budowlanej, nie można zapo
minać n wyniszczeniu gospodarczym i społecznym narodu
w wyniku eksploatacyjnej polityki zaborców i frontowych
działań wojennych pierwszej wojny światowej. Przez kil
kanaście lat powtarzały sie okresowo powszechne kryzysy
gospodarcze ogarniające miliony ludzi pracy. Uderzały one
swoim ostrzem najboleśniej państwa słabe ekonomicznie
Bezrobocie było zjawiskiem strukturalnym. Rodziny bez
robotnych. bez środków do życia, usuwano z mieszkań do
baraków dla bezdomnych na Annopolu. Żoliborzu, do hal
Polusa: wyżywienie wvdawano z kuchni prowadzonych'
z Funduszów Pomocy Społecznej.
Dzieki żywotności narodu, nieustannej walce o wszystko,
w wyjątkowych skomplikowanych warunkach geopolitycz
nych. w Warszawie w okresie dwudziestu lat międzywo
jennych powstały wielkie osiedla. Były one planowane
i budowane pod kątem wsnółczesnych wvmagań ludności,
nowoczesnej organizacji miasta, zagospodarowania prze
strzennego i wyposażenia komunalnego osiedli. Powstawały
one na źvwvm korzeniu, na gruncie uprawianym rolniczo
lub na ugorach. Oto przegląd osiedli:
— Mokotów Górny i Dolny — podwarszawskie wsie
ogrodnicze, położone w pobliżu traktów przelotowych:
— Kolonia Lubeckiego. Staszica i obrzeże Pola Mokotow
skiego — kolonie urzędnicze:
— Żoliborz — pionierskie poczynania Warszawskiej Spół
dzielni Mieszkaniowej, zaludniony z inicjatywy następnych
spółdzielców. Niestety, zablokowany do dziś reliktem car
skiej Cvtadeli;
— Saska Kępa — podmokła wioska nadwiślańska, teren
nolowań na kaczki. W początkach lat trzydziestych z Fun
duszu Robót Publicznych uruchomiono prace ziemne na
osiach ulic i słynnym Rondzie;
— Ochota — teren rolno-gospodarczv;
— Grochów Pierwszy i Drugi — wsie rolnicze, ugory,
zarośla, laski. Naturalne zaplecze mieszkaniowe Pragi prze
mysłowej. Teren budownictwa jednorodzinnego, dzielnica
rozwojowa;
— GocIawek — drobne budownictwo. Na terenach naj
tańszych budowa nie kontrolowana, tak zwana dzika:
— Koło — teren przejęty przez Towarzystwo Osiedli Ro
botniczych;
— Bielany — Zdobycz Robotnicza, budownictwo spół
dzielcze:
— Sadyba Czerniakowska — osiedle domów jednoro
dzinnych.
Indywidualna i fragmentaryczna zabudowa domami jed
norodzinnymi i wielorodzinnymi miała charakter rozpro
szony na obszarze lewo- i prawostronnej Warszawy, na
terenach często nie skanalizowanych i przy ulicach nie
urządzonych.
Wielkie osiedla spółdzielcze przybliżyły modelowe roz
wiązania budownictwa mieszkaniowego w najbliższej przy
szłości na nodsta`vie polskich doświadczeń. Ich kształt
organizacji i współżycia społecznego wykuwała również
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Ruszył ZUS z lokatą kapitału we własne budownictwo
domów pracowniczych, w których obowiązywała zasada
niskiego komornego, lecz samowystarczalnego w kosztach
eksploatacji i oprocentowaniu nakładów finansowych.
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Nie omawiam budownictwa osiedli podwarszawskich,
które rozwinęły się wokół stolicy i stanowiły z nią nie
mal jednolity organizm, choć administracyjnie rozerwany
przez samorządy gminne i osiedlowe oraz władze powia
towe. Osiedla Cegielniane, osiedla mieszkaniowe, których
mieszkańcy zatrudnieni byli stale w stolicy, osiedla wy
poczynkowe, letniskowe, uzdrowiskowe, osiedla związane
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z przemysłem mechaniki precyzyjnej, chemicznym, cera
micznym itd. wzrastały z roku na rok, zacierając, dawniej
wyraźną, granicę miasta i wsi. Na terenie każdego osiedla
(tak samo jak w Warszawie) prawo wejścia na grunt
pewną nogą otwierały geodezyjne plany parcelacyjne
osiedli. Mierniczowie przysięgli sporządzali je na podsta
wie wytycznych lub planów zagospodarowania przestrzen-

nego. Właściciele nieruchomości mieli podstawę do trans
akcji kupna-sprzedaży, zabudowy, zobowiązań hipotecz
nych. Parcelacje w osiedlach podstolecznych były w okre
sie międzywojennym zjawiskiem dość częstym, a podaż
działek z parcelacji przewyższała popyt.
Rozwój Warszawy, jej peryferii podnosił coraz bardziej
atrakcyjność i wartość nieruchomości nie zabudowanych,
położonych w centrum. Centrum w okresie dwudziestole
cia międzywojennego przesunęło się z rejonu Placu Tea
tralnego na rejon Nowego Światu, Marszałkowskiej, Alei
Jerozolimskich. Skapitalizowana renta gruntowa uczyniła
z nieruchomości nie zabudowanych obiekty nadzwyczajnych
wartości, pod warunkiem zmiany ich dotychczasowego spo
sobu użytkowania i przeznaczenia w planie urbanistycz
nym Warszawy. Place, ukryte pod sportową filantropijną
funkcją, pod szyldem krzewienia estetyki i wiedzy, prze
chodziły metamorfozę. Inicjatywą parcelacyjną objęto Dynasy, domenę działalności cyklistów, obszary Frascati,
przyległy zielony pas Skarpy Wiślanej itp. Aleja Na Skar
pie wzdłuż wysokich frontów zwalistych domów miesz
kalnych w początkowych założeniach miała stronę wido
kową otwartą na dolinę Wisły — nie doczekała się ona
jednak pełnej realizacji. Niepokoje wywołane pęknięciami
murów zagubiły się w alarmach wojennych i okupacyj
nych. Pod wpływem ekspansji budowlanej znalazł się te
ren Powiśla, skrzyżowanie Alei 3 Maja, Solca, Czerwo
nego Krzyża i w górę rzeki, aż do Portu Czerniakowskie
go. Tempo zagospodarowania komunalnego współzawodni
czyło ze sprawnością budowy i estetyką mieszkań. Ulica
Jaworzyńska — wykrojona z pokrętnych zaułków wciśnię
tych w mury studziennej zabudowy — zgrabnie podzielo
na na budowlane parcele przy pełnej nastroju uliczce, za
budowana w stylu dyskretnego uroku burżuazji, święciła
triumfy powodzenia u przed- i powojennych lokatorów.
Podobnie błyskotliwa kariera zapowiadała się posesjom
licho zabudowanym, a okalającym Plac Trzech Krzyży.
Na jednej z nich miał zresztą stanąć hotel-gigant poten
tata przemysłu kefirowego. Polityka terenowa, zapewnia
jąca nowe atrakcyjne place budowlane pod zamożne bu
downictwo mieszkaniowe, sięgała po rezerwy gruntów ozna
czonych nomenklaturą na przykład Ogrodów Szustra,
Ogrodu Pomologicznego, Promenady, Skarpy Mokotowskiej,
nieruchomości przyległych do ulicy Puławskiej. Do reguły
należało budownictwo na wybranych nieruchomościach,
pojedynczo rozrzuconych wśród zabudowanych ulic, tak
zwane budownictwo plombowe w Śródmieściu Warszawy
i Pragi.
Ogół zjawisk związanych z zabudową wymagał wielo
rakich działań, na przykład formalnoprawnych wstępnych
interwencji itp. We wszystkich tych wypadkach były.ko
nieczne prace geodezyjne, dokumentacja geodezyjno-kar
tograficzna.
Działalność geodezyjno-kartograficzna

Całość zamierzeń wymagała map miasta w różnych ska
lach, w różnym ujęciu, powiązanych osnową geodezyjną
miasta. Dynamika życia administracyjnego i gospodarczego
coraz bardziej wzmagała i rozszerzała zapotrzebowanie na
dokumentację geodezyjno-kartograficzną. Dlatego nastąpił
szybki rozwój Biura Pomiarów i wystąpiło bogactwo opra
cowań geodezyjno-kartograficznych. Teren działania po
większył się ogromnie w stosunku do starych granic
z 1916 roku. Obszar wzrósł trzy i półkrotnie. Miasto w
nowych granicach zwano w latach trzydziestych — wielką
Warszawą. Około 2/3 obszaru wielkiej Warszawy nie mia
ło osnów podstawowych geodezyjnych ani map miasta.
Biuro Pomiarów, pomimo wielkich wysiłków, nie mogło
dostarczyć w krótkim czasie aktualnych map podstawo
wych i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej na zapo
trzebowanie wszystkich jednostek Zarządu Miasta. Zada
nia te podjęło nowo utworzone Biuro Triangulacji i Biuro
Pomiarów. Prace te zlecano również z funduszów specjal
nych mierniczym przysięgłym wybranym w konkursie naj
lepszych. Zleceniami objęto duże obszary miasta, przewi
dywane w pierwszej kolejności do rozbudowy i zainwe
stowania komunalnego. Prace prowadzono pod ścisłym
nadzorem Biura Pomiarów. Mapy sporządzano w układzie
kartograficznym miasta.
W organizacji prac geodezyjno-kartograficznych Biura
Pomiarów godnych podkreślenia jest kilka cech podsta
wowych, które im towarzyszyły na bieżąco i przyświecały
na przyszłość, a więc:
— kompleksowość ujęcia zagadnień;
— nowoczesna technika i metody pracy;
— każdy pomiar, każde opracowanie geodezyjno-karto
graficzne wzbogacało i aktualizowało operat geodezyjno- kartograficzny miasta;

— wysoka dyscyplina i przejrzysta metoda prowadzenia
składnicy materiałów geodezyjnych i kartograficznych;
— operatywność współdziałania i terminowość wykony
wania zadań dla jednostek prawnych, osób fizycznych
i mierniczych przysięgłych.
Fundamentem poczynań Biura była osnowa geodezyjna
miasta, mapa w skali 1:2500, a w latach trzydziestych
w skali 1: 1000 na żądanie urbanistyki i skalach pochod
nych, mapy tras i ulic w skali 1:250, doskonałe mapy
Lindleya w skali 1 :250 — opracowania kartograficzne
i ich reprodukcja, w tym także mapy turystyczne, na
przykład przeglądowe. Aktualizacja mapy miasta odby
wała się drogą pomiarów uzupełniających, przez wprowa
dzenie na mapę miasta zdjęć i opracowań zgłoszonych
przez mierniczych przysięgłych lub instytucje uprawnione,
na przykład parcelacje terenów państwowych prowadzo
nych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (wykonywane
w pewnym okresie przez mgra inż. Franciszka Pawlaka,
mierniczego przysięgłego Mieczysława Gałązkę i innych).
Biuro Pomiarów w ciągły sposób wprowadzało postęp
techniczny zarówno w wyposażeniu instrumentalnym,
transporcie, metodach pracy, doborze kadry technicznej
o coraz wyższym przygotowaniu teoretycznym, jak i stwa
rzało warunki doskonalenia zawodowego.
Wyrazem usprawnień organizacyjno-technicznych były
wewnętrzne instrukcje Biura Pomiarów w określonych
działach pracy do określonych zadań, obowiązujące na te
renie całego miasta jako jedyny normatyw techniczny. Wy
sokie kwalifikacje pracowników umożliwiały podejmowanie
prac specjalnych, jak: pomiar odkształceń obiektów, mapy
pionowych gabarytów ulic, koordynacja usytuowania
z uzbrojeń nad- i podziemnych ulic i placów, wyznacza
nie ich i trasowanie, przygotowanie dokumentacji dla go
spodarki terenami.
Najczulszym barometrem doskonalenia pracy i profilu
fachowego inżynierów i techników geodetów była atmo
sfera wzajemnego zaufania we współpracy z działami
urbanistycznymi, budownictwem i innymi jednostkami
organizacyjnymi Zarządu Miasta. Ambicjonalne nastawie
nie pracowników architektonicznych wymagało długiego
okresu rzeczowego współdziałania i udokumentowanej
współzależności między poczynaniami urbanistycznymi
a zakresem działania geodezyjnego, aby wspólnie ustalić,
uzgodnić lub sformułować punkt widzenia, oparty na rze
czywistości. Źródło subtelności układów personalno-meryIorycznych wypływało z obsady stanowiska dyrektorskiego
Działu Regulacji i Pomiarów. Rzeczowość i kultura współ
pracy doprowadziła do wzajemnego zrozumienia w stosun
kach służbowych i koleżeńskich.
Geodezję i urbanistykę obejmował nieprzerwany ciąg
pracy — efektywniejszy, gdy decyzje urbanistyczne były
ugruntowane na geodezyjnym materiale wyjściowym. Dział
Regulacji i Pomiarów rzutował na poczynania Zarządu
Miasta, na porządek w strukturze terenów i poczynania
obywateli w dziedzinie władania gruntami budownictwa
i zainwestowania komunalnego itp.
Tak zwana geodezja realizacyjna nabierała większego
znaczenia w miarę narastającego tempa rozwoju gospodar
czego po głębokim i długotrwałym światowym kryzysie
ekonomicznym. Narastająca poprawa objęła również Pol
skę, a w niej jej stolicę, powodując między innymi ko
nieczność rozbudowy służby planowania przestrzennego
i geodezji. W Biurze Pomiarów nastąpiły zmiany organi
zacyjne, które doprowadziły do utworzenia specjalistycz
nych działów dostosowanych do tempa i rozmiarów zadań
związanych z obsługą geodezyjną gospodarki i administra
cji miejskiej.
Studia nad rozwojem geodezji miejskiej prowadziły do
interesujących wskazówek. Z praktyki miast zachodnich
wynikały jasno kierunki działania, i tak:
1) rozwinięcie opracowań kartograficznych i usprzętowienia reprodukcji kartograficznej;
2) przyspieszenie tempa zakładania ewidencji gruntów
i budynków;
3) przejście do organizacji zastępczego katastru uzbro
jenia terenu i koordynacji geodezyjnej usytuowania wza
jemnego projektowanych budowli w stosunku do istnie
jących;
4) stosowanie aero- i terrofotogrametrii.
Pierwszą fotomapę Warszawy wykonał „Fotlot” w skali
1 :2500 w roku 1933. Miasto Warszawa przed wojną
1939 roku dążyło szybko do zaspokojenia zamówienia spo
łecznego w zakresie wymienionej działalności i odbioru
omawianych usług, dokumentacji i organizacji.
Zagadnienie działalności w zakresie administracyjno-technicznym należy zaliczyć do najpoważniejszych —
wyrażających skuteczne środki w porządkowaniu struktur
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terenowych, matematycznej ścisłości odtwarzania zamierzeń
i planów przestrzennego zagospodarowania, jako świado
mej woli racjonalnej zabudowy i modernizacji miasta,
wreszcie jako instytucji kartograficznego rejestrowania
i porządkowania stosunków publiczno-prawnych oraz prywatno-prawnych terenu, nieruchomości, zabudowy. Bez
względu na obowiązujący system polityczno-gospodarczy,
użyteczność dokumentacji geodezyjno-kartograficznej jest
bezsporna, natężenie i zagęszczenie zjawisk powoduje pod
niesienie precyzji w tworzeniu dokumentacji. Niedociąg
nięcia lub zwolnione tempo prowadzenia dokumentacji na
tychmiast wywoływały reklamację ze strony obywateli lub
instytucji publicznych, na co samorząd miejski był uczu
lony. Koordynacja i porządkowanie działalności mierni
czych przysięgłych (i nie tylko) przynosiły korzyści tak
obywatelom, jak i miastu, wzbogacając treść mapy, gwa
rantując dobrą jakość prac.
Do ówczesnego postępu techniczno-organizacyjnego zali
czam wprowadzenie systemu opartego na nauce o organi
zacji pracy i nowoczesnej geodezji. Podstawowe zasady
obejmowały:
— rejestrację materiałów dokumentacyjnych, jako pod
stawę dalszych opracowań, a w szczególności:
a) zatwierdzone plany zagospodarowania przestrzennego
przez prezydenta miasta;
b) zamierzenia regulacyjne akceptowane przez dyrekto
ra Wydziału Planowania Miasta;
c) akceptowane rozwiązania fragmentaryczne przez oso
by kompetencyjnie upoważnione;
d) w kilku wypadkach plany zagospodarowania zatwier
dzone przez MSW;
— ewidencję elaboratów opracowań geodezyjno-urbanistycznych lokalizowanych terenowo według klucza po
działu terenowego dzielnic, osiedli, ulic, placów itp.;
— wprowadzenie systemu analitycznych opracowań geo
dezyjnych obowiązujących w nauce i praktyce — z uwi
docznieniem użytych wzorów matematycznych; każde roz
wiązanie nawiązywało do geodezyjnej osnowy miasta;
— porządek obliczeń uwzględniał chronologię zachodzą
cych zmian na określonym terenie. Obliczenia zawierały
z reguły wycinki samokontroli lub kontroli oraz wykaz
nowych współrzędnych;
— właściwością elaboratów były następujące cechy:
przejrzystość, czytelność, autoryzacja wykonawcy;
— cechą postępu organizacyjnego była operatywność
działania.
Współdziałanie geodezji z urbanistyką miało charakter
bezpośredni w każdym momencie (konsultacje, narady, wy
jaśnienie sprawy na właściwym szczeblu organizacyjnym),
co dawało możność szybkiej decyzji lub zmiany decyzji
albo uzupełnienia danych wyjściowych w celu ostatecz
nego załatwienia.
W okresie międzywojennym nowoczesne, postępowe,
twórcze, rozwojowe, a leżące u podstaw organizacji i dzia
łalności Biura Pomiarów, były:
— ogólny cel działania Biura do obecnych i przyszłościo
wych potrzeb rozwoju Warszawy;
— organizacyjne dostosowanie ogniw wykonawczych
Biura do zamierzonego celu;
— nasycenie organizacji wykwalifikowaną kadrą geode
zyjną zdolną podjąć te zadania:
— ciągłe poszukiwanie nowych metod i rozwiązań;
— tworzenie podstaw wyjściowych dla dziedzin nowych,
jak: ewidencja gruntów i budynków, kataster uzbrojenia
w działalności geodezyjnej m.st. Warszawy, a niezbędnych
do prawidłowego rozwiązywania wielu spraw w gospodar
ce terenami, budownictwie, inżynierii miejskiej itp.;
— doskonalenie metod współpracy ze wszystkimi branża
mi technicznymi i jednostkami administracyjnymi;
— sprawność informacyjna ośrodka dokumentacji geode
zyjno-kartograficznej, zwanego wówczas archiwum geode
zyjnym, jako źródła informacji o terenie i zasobach geo
dezyjno-kartograficznych;
— stałość poczynań Biura Pomiarów, to jest użyteczność
Biura dla rozbudowy Warszawy.
Efektywność użyteczności Biura Pomiarów była kontro
lowana przez czynniki społeczno-gospodarcze i Obywatgli
miasta. Sprawdzianem, dowodem użyteczności geodezji
m.st. Warszawy może być opinia fachowa spoza środowi
ska geodezyjnego. Mam na myśli memoriał mgra inż. Skoraszewskiego — dyrektora technicznego Dyrekcji Wodocią
gów i Kanalizacji m.st. Warszawy — na temat konieczno
ści zorganizowania Dyrekcji Pomiarów m.st. Warszawy,
złożony po drugiej wojnie światowej na ręce ministra Go
spodarki Komunalnej, a niezależnie oparcowany w formie
artykułów w czasopiśmie technicznym Gaz, Woda, Techni
ka Sanitarna.
376

Cennym symptomem zjawiska przejęcia całego dorobku
od poprzedniej generacji geodezyjnej przez następną było
to, że odbyło się ono bez dyskwalifikacji a priori, bez ni
szczenia go lub przeznaczenia na przemiał, do adaptacji
w nowych warunkach i nowych rozwiązaniach koncepcyj
nych. Przyjęta dokumentacja, uwarunkowana historyczny
mi układami polityczno-gospodarczymi, pokrywała około
1/7 obszaru Warszawy w nowych granicach. Prowadzona
bieżąco, nawet w momencie zmiany warty, musíala i mog
ła być wykorzystywana do odtworzenia przeszłości i w
dalszych poczynaniach — jako materiał informacyjny.
Z przejętych materiałów wymienię niektóre pozycje: mapy
Lindleya, osnowy miejskie, mapy sieci poziomej i piono
wej, wykazy współrzędnych punktów triangulacyjnych
i poligonowych, rzędne wysokościowe punktów niwelacyj
nych, mapy sieci ulic, placów i ich nazw, plany parcelacyjne, mapy hipoteczne itp., plany miasta Warszawy z za
łączonymi wykazami zmian nazw ulic (wersja turystycz
na). Znaki geodezyjne osadzone na ulicach, placach i dro
gach w poważnym procencie uległy zniszczeniu.
W okresie międzywojennym zasoby geodezyjne i karto
graficzne ogromnie rozbudowane na obszarze miasta War
szawy, oparte na nowej sieci triangulacyjnej i poligonizacyjnej, prowadzonej i założonej w Biurze Triangulacji
przez E. Warchalowskiego i J. Piotrowskiego, pokrywały
ją mapami w skali 1:500 i sytuacyjno-wysokościowymi
1 :2000 — bogatej treści oraz mapami tras i ulic w skali
1 :250 o dodatkowej treści szczegółowej — uzbrojeniu tere
nu. W latach 1929—1930 zlikwidowano Biuro Triangulacji,
całość prac geodezyjnych miasta przejęło Biuro Pomiarów.
Na zaplecze aktualizacyjne mapy podstawowej składały się
mapy jednostkowe, wykorzystywane — na zlecenie osób
fizycznych — przez mierniczych przysięgłych między inny
mi do potrzeb hipotecznych, a także mapy jednostkowe
różnego charakteru do celów inwestycyjnych, administra
cyjnych itp. Rotacja informacji geodezyjnych wydawanych
po wykonaniu pomiarów uzupełniających realizacyjnych
itp., napływających do aktualizacji mapy miasta, miała
tryb krótkoterminowy. Organizacja i technologia miejskich
prac geodezyjnych, opracowana i wypełniona przez kadrę
fachową Biura Pomiarów, była wzorem poczynań bieżą
cych i przyszłościowych. Z doświadczeń, normatywów tech
nicznych, instrukcji technologicznych i organizacyjnych
korzystały inne biura pomiarów istniejące lub organizowa
ne w większych miastach Polski.
Zycie koleżeńskie i społeczno-zawodowe

Środowisko geodetów zatrudnionych w Biurze Regulacji
i Pomiarów m.st. Warszawy przejawiało silną więź kole
żeńską, opartą nie tylko na wspólnej uczelni, lecz także
na dużym zaangażowaniu zawodowym. One stanowiły
przesłanki ściślejszego współżycia towarzyskiego, one
sprzyjały twórczemu współdziałaniu nad pogłębianiem
i rozwojem problematyki geodezyjnej, rozumianej dość sze
roko. Organizowane spotkania towarzyskie, wycieczki tu
rystyczne wzbogacały wrażenia, wymianę myśli, przewi
dywany rozwój spraw będących przedmiotem wspólnych
zainteresowań.
Zdarzenia tych czasów niosły w sobie ładunki nie roz
wiązanych konfliktów, nie tylko zawodowych, ale przede
wszystkim światowych i światopoglądowych. Wiele godzin
wolnych od pracy zarobkowej poświęciliśmy działalności
społeczno-zawodowej w Stowarzyszeniu Techników, w Kole
Inżynierów Miernictwa. Obejmowała ona bogatą treść
i formy, uczestniczyły w niej wszystkie generacje geode
tów. Ożywienie środowiska wzrastało w miarę nasilania
się zadań geodezyjnych w kraju, wyłaniania nowych pro
blemów, dopływu absolwentów politechnik. Kontrowersyj
ne stanowiska, nowości techniczne, metody prac przeno
szone z zagranicy, zamierzenia władz odnośnie do organi
zacji geodezji, projekty wydawnicze, publicystyczne do
pingowały stowarzyszonych do czynnego udziału w kształ
towaniu dyskusji i opinii Stowarzyszenia. Nie należały do
rzadkości dyskusje między młodymi inżynierami a profe
sorami, do niedawna ich wychowawcami lub autoryteta
mi, na tematy techniczne, rozwiązań technologicznych, kon
cepcji państwowej służby geodezyjnej itp.
O ludziach i ich dziełach

Nic tak nie przybliża okresu historycznego, w moim
odczuciu, jak zarysowanie sylwetek, choćby fragmentarycz
ne, wybitniejszych ludzi środowiska.
Profesor Edward Warchalowski, będąc twórcą polskiej
szkoły geodezyjnej, w szerokiej panoramie swojego dzia
łania odegrał wyjątkową rolę w geodezji m.st. Warszawy·
Ograniczam się do wskazania jego udziału w rozwiąza
niach podstawowych osnów geodezyjnych stolicy. Cechują
się one naukowym i perspektywicznym ujęciem, swymi

wartościami trwającymi do dziś w praktycznym wyko
rzystaniu. W dalszych latach, przez stale konsultacje,
kształtował koncepcję techniczną geodezji miejskiej i jej
zręby organizacyjne, wykorzystując wyjątkowe umiejętno
ści łączenia wymagań teoretycznych z nakazami doświad
czeń gospodarczych. Lukę żywej tkanki organizacyjnej sto
łecznej geodezji wypełnił wybranym zespołem absolwen
tów Wydziału Geodezji Politechniki Warszawskiej. Profe
sor Edward Warchalowski nigdy nie tracił z oczu, mimo
występujących pozorów, szczególnego udziału geodezji w
gospodarce narodowej, modelując do jej potrzeb studia
geodezyjne. Dotychczas geodeci zatrudnieni w Warszawie
operują pojęciami — osnowa, punkty, współrzędne WarChalowskiego. Pouczająca dla przyszłości będzie monogra
fia o prof. Edwardzie Warchalowskim.
W dniu wyzwolenia Polski, 11 listopada 1918 roku, funk
cję kierownika Sekcji Pomiarów7 Wydziału Budownictwa
Magistratu m.st. Warszawy7 pełnił inż. Marceli Jeζ0w7ski,
mian0w7any na to stanowisko w 1896 roku. Na emeryturę
odszedł w 1922 r. Uczestniczył on w historycznym prze
kształceniu funkcji miasta — w stolicę wolnego kraju.
Inicjował nowy styl działania, nowe zadania geodezji war
szawskiej. Inżynier Marceli Jeżowski podjął prace geode
zyjne na całym obszarze miasta. W porównaniu z frag
mentarycznym zakresem działania Lindleya Wydział Mier
niczy Biura Bud0w7y Wodociągów i Kanalizacji, przekształ
cony na Biuro Pomiarów przy Wydziale Eksploatacji Wo
dociągów i Kanalizacji, obsługiwał potrzeby geodezyjno-kartograficzne miasta i jego mieszkańców7. W latach 1916
i 1917 decyzjami generała gubernatora w7arszawskieg0 gra
nice miasta rozszerzono, a obszar wzrósł czterokrotnie. W
okresie Rady Regencyjnej, po dodatkow7ym rozwinięciu
kompetencji Biura w 1917 roku, Biuro Pomiarów włączono
do Wydziału Technicznego Magistratu m.st. Warszawy.
Z inż. Μ. Jeżowskim współpracowali między innymi: Sta
nisław Brukalski, Wacław Czeczot, Antoni Fabian, Jan
Wójcik i inni. Inżynier Marceli Jeżowski wydał w 1919 r.,
a więc w parę miesięcy po odzyskaniu niepodległości, plan
m.st. Warszawy i wykaz zmian nazw ulic i placów. Był
on również współautorem księgi jubileuszowej Kanalizacja,
wodociągi i pomiary m.st. Warszawy z 1911 roku.
W czasie największej inflacji w7alut0wej, w latach 1922—
—1924, funkcje kierownicze objął inż. Ryszard Bock, pra
cownik naukowy Wydziału Inżynierii Politechniki War
szawskiej. Trudności budżetowe wpłynęły na zastój robót
inwestycyjnych, budownictwa, również prac geodezyjnych.
W czasie jego urzędowania opracowano wnioski do Magi
stratu w sprawie założenia osnów geodezyjnych na obsza
rze wielkiej Warszawy, jako podstawy pomiarów szczegó
łowych i opracowań kartograficznych do planowej rozbu
dowy stolicy.
W 1925 roku kierownikiem zreorganizowanej służby geo
dezyjnej Działu Regulacji i Pomiarów Wydziału Technicz
nego został inż. Feliks Bartoszewicz. Zastępcą jego został
inż. Janusz Kahl. Obaj oni byli pierwszymi geodetami
z akademickim wykształceniem (Instytut Mierniczy w Mo
skwie). Inż. F. Bartoszewicz pełnił obowiązki kierownika
do 1933 roku, a później był zatrudniony w charakterze
inżyniera w Biurze Pomiarów do 1944 roku. Mimo trwa
jących trudności ekonomicznych, Warszaw7a rozwijała się
żywiołowo, wzmagał się ruch budowlany, inwestycje ko
munalne, obejmując nowe obszary peryferyjne. Wyprze
dzać go musiały pomiary, mapy, opracowania urbanistycz
ne i przygotowanie terenu pod zabudowę.
Magistrat powołał w 1925 roku Biuro Triangulacji, kie
rowane przez prof. Edwarda Warchalowskiego. Opracowa
nie osnów — poziomej i pionowej — zakończono w
1929 roku, kontynuując pomiary pod wielkoskalową mapę
miasta na obszarach przyłączonych do miasta w 1934 r.
Współpracownikami prof. E. Warchalowskiego byli między
innymi: prof. Jan Piotrowski, doc. Włodzimierz Kolanowski, prof. Stanisław Kluzniak i inni. Biuro Triangulacyjne
wraz z pracownikami i zadaniami włączono do Biura Po
miarów w 1934 roku, zasilając wydatnie kadrę pracowni
ków geodezyjnych oraz stan wyposażenia instrumentalne
go. Na uwagę zasługuje fakt wcześniejszy, który zaważył
w przyszłości na układzie osobowym i rozwoju organiza
cyjno-technicznym Biura. Do Biura Pomiarów przyjęto
pierwszych absolwentów Wydziału Geodezyjnego Politech
niki Warszawskiej, inżynierów: Mieczysława Malesihskiego,
Konstantego Wysockiego i Władysława Katkiewicza. Za
początkowali oni okres unowocześnienia geodezji warszaw
skiej. Ich wkład w dzieło odnowy jest trwały, do dziś
widoczny.
W 1933 roku na stanowisko kierownika Biura Pomia
rów powołano inż. Mieczysława Malesihskiego, adiunkta
na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej. W

1934 roku rozszerzenie granic Warszawy i stale wzrasta
jące tempo ruchu budowlanego skłoniły władze miejskie
do przyznania dalszych kredytów i przyjęcia nowych, do
liczby ponad 300, inżynierów i techników geodetów. Trze
ba w tym miejscu powiedzieć, że nasilenie prac, zatrud
nienie i zadania geodezyjne wzrosły po objęciu stanowiska
prezydenta miasta przez Stefana Starzyńskiego, który oso
biście interesował się urbanistyką i uporządkowaniem mia
sta oraz dziedzinami z tym związanymi. Niejednokrotnie
prezydent Stefan Starzyński żądał wyznaczenia na terenie
miasta — tyczkami mierniczymi — projektowanych wa
riantów rozwiązań regulacyjnych, by osobiście na miejscu
dokonać wyboru najlepszej według niego propozycji.
Niezależnie od prac we własnym zakresie Biuro ogłasza
ło konkursy zamknięte wśród mierniczych przysięgłych na
pomiar znacznych obszarów miasta. „Fotolot” na zamówie
nie Biura wykonał zdjęcia lotnicze i fotomapę Warszawy.
W Biurze opracowano szereg instrukcji techniczno-organi
zacyjnych obejmujących wszystkie rodzaje wykonywanych
prac. Kierownictwo Biura przywiązywało dużą wagę do
umiejętności teoretycznych i praktycznych kandydatów
i rzetelności oceny rezultatów ich pracy.
Inżynier Władysław Katkiewicz, zastępca kierownika
Biura od 1936 roku, swoją wiedzę i doświadczenie ześrodkował na zagadnieniach techniczno-organizacyjnych. Oprócz
uprzednio pełnionych funkcji podjął sprawy: opracowania
instrukcji, usprawnień technicznych, nowych ujęć techno
logicznych. Inżynier Wł. Katkiewicz w pracy reprezento
wał wysoką wiedzę geodezyjną, znajomość przepisów praw
nych, umiejętność ekonomicznej oceny propozycji i zało
żeń technicznych. Inżynier Wł. Katkiewicz był asystentem
w Katedrze Astronomii Wydziału Geodezji.
Do grona wybitniejszych geodetów należał inż. Konstan
ty Wysocki. Powierzoną mu dziedzinę geodezyjnych opra
cowań urbanistycznych ujął wszechstronnie, dając proto
typowe rozwiązania, przydatne do zastosowania w innych
opracowaniach miejskich lub analogicznych. Udowodnił, iż
w warunkach miejskich geodezja jest właściwa do jedno
znacznych rozwiązań regulujących zagospodarowanie tere
nu. W zestawie dokumentacyjnym jego jednostki organiza
cyjnej zgromadzono wszystkie zatwierdzone lub w innym
trybie zaakceptowane plany zagospodarowania przestrzen
nego, jako materiału wyjściowego do geodezyjnego opra
cowania linii regulacyjnych, linii zabudowy itp. Był on
autorem wielu opracowań i publikacji, w okresie powo
jennym pełnił obowiązki dyrektora Technikum Geodezyj
nego w Warszawie.
Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na konty
nuację opisu sylwetek innych wybitniejszych geodetów.
W zakończeniu omówię dzieło inż. arch. Władysława Wa
lońskiego. Podjął on w latach dwudziestych pracę nad
stworzeniem zastępczej mapy katastralnej m.st. Warsza
wy. Na podstawie jednostkowych dokumentacji geodezyj
nych, rozrzuconych w archiwach, księgach hipotecznych
i urzędach, dokonywał wyrysów, które sprowadzał do jed
nej skali. Z wielu tysięcy rysunków obrazujących przebieg
granic nieruchomości i własności metodą pasowania sty
ków granic lub sytuacji na mapie sytuacyjnej w skali
1:2500 (uzyskanej uprzednio metodą kompilacji z różnych
materiałów kartograficznych) uzyskał układ własnościowy
i graniczny nieruchomości. Mapę tę bardzo często wyko
rzystywano do celów informacyjnych z dobrym rezulta
tem.
Refleksje

Nasza technika, nasza organizacja, nasze osiągnięcia w
Warszawie domagały się, w moim odczuciu, weryfikacji.
Sprawdzenie prawidłowości koncepcji organizacyjnej ujmo
wania tematów, metod pracy, przenikania działalności i do
kumentacji geodezyjnej w proces zarządzania i rozwiązań
gospodarczych, było dla mnie palącym pragnieniem, a jed
nocześnie chyba naturalną ciekawością. Miałem okazję
zwiedzać jednostki organizacji geodezji miejskiej w róż
nych okresach w Rzymie, Wiedniu, Monachium, Dreźnie,
Lipsku, Pradze i Bratysławie. Z całą odpowiedzialnością
stwierdzam, że wychodziłem z siedzib miejskich jednostek
geodezyjnych tych miast z dużą satysfakcją i uznaniem
dla moich starszych kolegów po fachu, organizatorów geo
dezji w Warszawie. Organizacja warszawska była dojrzała
w koncepcyjnym rozwinięciu, przylegająca kompleksowo
do procesów życia miasta w całym jego łańcuchu przyczynowości i działania. Wszystkich geodetów w Warszawie
cechowało fanatyczne dążenie do nowoczesności techniki
i metod pracy. W zasadzie nie odbiegaliśmy od poziomu
wyposażenia wymienionych ośrodków. Różnice wynikały
z tak zwanych kłopotów dewizowych. Tę ambicję zawo
dową obserwuję u młodszych obecnie koleżanek i kolegów
i tendencję kroczenia w czołówce świata geodezyjnego.
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CZESŁAW JÓZEFACITJK
Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa
Puławy

Przeciwerozyjne zagospodarowanie gruntów rolnych
Spośród czynników degradujących rolniczą przestrzeń
produkcyjną na pierwsze miejsce pod względem zasięgu
występowania i skutków wysuwa się erozja gleb. Erozja
gleb, a zwłaszcza wodna powierzchniowa i wąwozowa, wy
stępuje na najżyźniejszych glebach terenów wyżynnych
i podgórskich w kraju. Tempo degradacji gleb i dewa
stacji gruntów przez erozję nasila się w wyniku zmiany
warunków gospodarowania:
— przyśpieszonych zmian w strukturze władania ziemią
i strukturze gospodarstw rolnych;
— likwidacji miedz i skarp, zadrzewień i zadarnień
śródpolnych;
— technizacji zabiegów agrotechnicznych, zmian tech
nologicznych w produkcji roślinnej oraz mechanizacji
transportu.
Aby utrzymać, a nawet podnieść naturalną żyzność gleb
w terenach silnie urzeźbionych i uchronić je przed de
gradacją i dewastacją, ochrona gleb przed erozją powinna
wejść do programów działalności inwestycyjnej. Sprzyja
temu ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz
rekultywacji gruntów, a także rozporządzenie ministrów
Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w spra
wie sposobu określania gruntów rolnych i leśnych zagro
żonych erozją oraz zasad i trybu przeciwdziałania erozji.
Przewiduje się, że po wykonaniu inwentaryzacji ogólnej
gruntów zagrożonych erozją, która zostanie zakończona w
1980 roku, będą opracowane i realizowane dla poszczegól
nych jednostek administracyjnych i hydrograficznych, po
czynając od najsilniej zagrożonych przez erozję, tak zwa
ne kompleksowe programy zagospodarowania rolniczej
przestrzeni produkcyjnej. Uwzględnią one zwłaszcza za
gadnienie ochrony gleb przed erozją. Wynika z tego, że
realizacja programów ochrony gleb przed erozja na skalę
gospodarczą nastąpi dopiero po 1980 roku. Wymaga to
utworzenia specjalistycznych biur lub zespołów projekto
wych i przedsiębiorstw wykonawczych oraz opracowania
odpowiednich instrukcji, wytycznych i normatywów odno
śnie do projektowania, wykonawstwa melioracji przeciwerozyjnych oraz użytkowania terenów chronionych przed
erozją. Uwzględniając te zagadnienia. IUNG. wspólnie
z .,Bipromelem" i ,,Biprozetem" oraz niektórymi jednostka
mi naukowo-badawczymi, podjął już opracowanie takich
programów we wszystkich głównych makroregionach ero
zyjnych w kraju — na wyżynach środkowych, pogórzu,
górach i na pojezierzu, łącznie na powierzchni około
120 000 ha. Zrealizowane w terenie programy, obejmujące
ochronę gruntów rolnych przed erozją, zagospodarowanie
wąwozów i rekultywację poerozyjnych nieużytków, regu
lację stosunków wodnych, zaopatrzenie rolnictwa i wsi
w wodę, budowę dróg, tworzenie gospodarstw specjali
stycznych i w ogóle intensyfikację produkcji, będą sta
nowiły duże poligony doświadczalne, pokazowe i propa
gandowe, a prowadzone tam badania i obserwacje dostar
czą materiału do opracowania wymienionych wyżej in
strukcji i ułatwią przeszkolenie projektantów, wykonaw
ców i użytkowników.
Melioracje przeciwerozyjne powinny być prowadzone
również poza programami kompleksowymi. Dotyczy to
zwłaszcza państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych
oraz gospodarstw indywidualnych, zwłaszcza objętych po
stępowaniem scaleniowym. We wszystkich krajach, w któ
rych ochrona gleb przed erozją weszła już do programów
działalności inwestycyjnej, jednostką wiodącą i koordynu
jącą poczynania jest Ministerstwo Rolnictwa, które drogą
porozumień może zobowiązać również inne resorty i in
stytucje do wykonania określonych prac. Skutki erozji
uwidaczniają się nie tylko w rolnictwie, ale dotyczą rów
nież wielu innych gałęzi gospodarki narodowej, zaś melio
racje przeciwerozyjne w szerokim ujęciu to nie tylko
ochrona gleb i gruntów przed erozyjną degradacją i de
wastacją, ale równocześnie najtańszy sposób walki z suszą,
stepowieniem i powodziami.
W skład melioracji przeciwerozyjnych wchodzi kompleks
zabiegów o charakterze hydrotechnicznym, agrotechnicz
nym, Iitomelioracyjnym i agromelioracyjnym.
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Do podstawowych zabiegów przeciwdziałających erozji
wodnej na gruntach rolnych zalicza się:
1) przestrzenne rozmieszczenie użytków rolnych i le
śnych;
2) układ i umocnienie dróg;
3) poprzecznostokowy układ pól i uprawa roli;
4) dobór roślin i płodozmiany przeciwerozyjne;
5) kształtowanie rzeźby terenu;
6) zabiegi agromelioracyjne;
7) urządzenia do odprowadzania nadmiaru wód po
wierzchniowych ze zboczy.
Każdy z wymienionych zabiegów ogranicza nasilenie
erozji, ale najlepsze efekty ochronne i produkcyjne uzy
skuje się podczas kompleksowego stosowania. Udział po
szczególnych zabiegów w systemie melioracji przeciwero
zyjnych zależy od nasilenia erozji oraz od warunków
przyrodniczych i sposobów’ gospodarowania.
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Przestrzenne rozmieszczenie użytków rolnych i leśnych

Na terenach erodowanych należy je realizować pod ką
tem ograniczenia nasilenia erozji, poprawy warunków
agroekologicznych i walorów krajobrazowych, ułatwienia
gospodarowania, zapewniając równocześnie racjonalne wy
korzystanie potencjału produkcyjnego przestrzeni rolniczej.
Aby lepiej zrozumieć istotę i znaczenie przestrzennego
rozmieszczenia użytków, należy, choć ogólnie, poznać
ochronną rolę szaty roślinnej.
Las

Spośród rodzajów szaty roślinnej las najbardziej ogra
nicza występowanie zarówno erozji wodnej, wodno-grawitacyjnej, jak i wietrznej, ponieważ zmniejsza siłę wiatrów
i reguluje stosunki wodne, zmniejsza spływy powierzch
niowe, a zwiększa odpływy gruntowe, co korzystnie wpły
wa na przepływy wód w ciekach — obniżają się stany
powodziowe, a podwyższają niżówkowe. Z badań krajo
wych i zagranicznych wynika, że z terenów leśnych spływ
powierzchniowy jest zwykle 3—5-krotnie mniejszy od od
pływu gruntowego, a w terenach bezleśnych może być
nawet większy od odpływu gruntowego. Wpływają na to
następujące właściwości lasu:
— znaczna część opadów (średnio 20—40%) zatrzymuje
się na liściach i gałęziach drzew i w ogóle nie dociera
do powierzchni gruntu;
— runo leśne i ściółka pochłania znaczną część wody
i przeciwdziała rozmywaniu powierzchni gruntu;
— pokrywa śniegowa w Iesie zalega równomiernie,
znacznie wolniej taje i nie powoduje gwałtownych i skon
centrowanych spływów roztopowych;
— gleba pod lasem zamarza płycej, jest bardziej prze
puszczalna, co ogranicza spływy powierzchniowe.
Najlepszą ochronę gleb przed erozją zapewniają Iasj'
liściasto-iglaste lub liściaste o zwartej, wielopiętrowej bu
dowie, właściwie pielęgnowane, złożone z gatunków do
stosowanych do siedliska i o znacznej miąższości ściółki.
W terenach zagrożonych silną erozją wodną lub wodno-grawitacyjną ochronna funkcja lasu powinna być bar
dziej preferowana od funkcji produkcyjnej. Dlatego w
takich lasach powinno się prowadzić odpowiednią pielęg
nację i eksploatację. Rębnia całkowita, zwłaszcza na więk
szych powierzchniach, powinna być zabroniona, a gra
bienie ściółki, jest niedopuszczalne. Wywóz drewna powi
nien odbjrwac się odpowiednio urządzonymi drogami lub
kolejkami linowymi. Spuszczanie lub ściąganie ściętych
drzew po stokach, często praktykowane w górach, tworzy
rynny, które następnie są łatwo rozmywane i przekształ
cają się w wąwozy.
Przy planowaniu przestrzennego rozmieszczenia użytków
lasy można lokalizować na gruntach podlegających bar
dzo silnej erozji, których nie da się zabezpieczyć utrzy
mując użytkowanie rolnicze, oraz na gruntach zdewasto
wanych przez erozję i trudnych do rekultywacji i zago
spodarowania rolniczego, a także na glebach słabej ja

Rys.
wyr

zad
nie
wpi
stęi
leg(
pon
ero:
cele
wir
V
WO(
czy
poz
gos
ero
Sad

F
ksz
sile
silr
kos

SOV

do
i 1
cac
ï
cja
bar
go
mu
gos
w
tra
a ;
obi

kości, mało przydatnych w rolnictwie, jak: piaski luźne,
wydmy piaszczyste, płytkie i szkieletowe gleby górskie.
Dlatego poza obszarem gór i niektórymi rejonami Niżu
Polskiego o bardzo słabych glebach nie przewiduje się
wprowadzenia większych powierzchni leśnych. Ochronną
funkcję lasu na pozostałym obszarze kraju, a zwłaszcza
w terenach wyżynnych, podgórskich i pojeziernych, powin
ny przejąć zadrzewienia leśne, plantacje sadownicze i trwa
łe użytki zielone.
Zadrzewienie leśne

W terenach nadmiernie wylesionych i o zachwianej
równowadze biocenotycznej ma ono do spełnienia wielo
rakie funkcje: od glebochronnych, wodochłonnych i prze
ciwwietrznych, które można określić jako przeciwerozyjne, do poprawiających deficyty wodne, równowagę biocenotyczną, warunki agroklimatyczne i walory krajoznaw
cze. Potrzeba powszechnego stosowania zadrzewienia
o charakterze Atomelioracyjnym występuje przede wszy
stkim na nadmiernie wylesionych i degradowanych przez
erozję wodną obszarach wyżyn środkowych oraz na rol
niczych obszarach Niżu Polski o stosunkowo słabych gle
bach, pogłębiającym się deficycie wodnym i zagrożonych
erozją wietrzną.
Sposób zadrzewienia zależy głównie od rodzaju erozji
(wodna, wodno-grawitacyjna, wietrzna). Wprowadzenie

Rys. 1. Zadrzewienie leśne i sadownicze na stromym zboczu lesso
wym (fot. Cz. Jozefaciuk)

zadrzewienia przeciwdziałającego erozji wietrznej w tere
nie równinnym jest stosunkowo proste. Przede wszystkim
wprowadza się zadrzewienie przydrożne i osiedlowe, a na
stępnie uzupełnia się je pasami zadrzewienia prostopad
łego do kierunku erozjotwórczych wiatrów. Odległości
pomiędzy pasami w terenach podlegających bardzo silnej
erozji wietrznej można przyjąć jako równe 30-krotnej do
celowej wysokości zadrzewienia. Wydmy piaszczyste po
winno się zalesiać w całości.
Wprowadzenie zadrzewienia przeciwdziałającego erozji
wodnej jest bardziej złożone i zależy od większej liczby
czynników, jak: rzeźba (długość, kształt, nachylenie i eks
pozycja stoków), warunki glebowe, klimatyczne i system
gospodarowania. Dlatego zadrzewienie przeciwdziałające
erozji wodnej ma regionalny charakter (rys. 1).
Sady i plantacje krzewów jagodowych

Podobnie jak zadrzewienie leśne wpływają one na
kształtowanie warunków przyrodniczych i ograniczenie na
silenia erozji. Zagospodarowanie sadownicze w terenach
silnie urzeźbionych jest bardzo opłacalne, mimo wysokich
kosztów związanych z łagodzeniem rzeźby terenu i tara
sowaniem zboczy, ponieważ stoki nawet mało przydatne
do upraw polowych są doskonałym siedliskiem dla drzew
i krzewów owocowych. Świadczą o tym sady w okoli
cach Sandomierza, Kazimierza nad Wisłą, Łącka i Brzeżnej.
Również w takich krajach, jak: Bułgaria, Czechosłowa
cja, Rumunia, Węgry, sady na tarasach uznano za naj
bardziej racjonalny i efektywny sposób Przeciwerozyjnego zagospodarowania terenów silnie urzeźbionych. W Ru
munii wydano nawet ustawę popierającą sadownicze za
gospodarowanie stoków, a zabraniającą zakładania sadów
w terenach płaskich (rys. 2). W Polsce nie ma wprawdzie
tradycji przeciwerozyjnego zadrzewienia sadowniczego,
a sady na tarasach założono dotychczas jedynie w kilku
obiektach doświadczalnych. Należy jednak przypuszczać,

Rys. 2. Sady na tarasach w Rumunii (fot. Cz. Jozefaciuk)

że również u nas sady na tarasach spełnią poważną rolę
w ochronie gleb przed erozją oraz podnoszeniu potencjału
produkcyjnego i zwiększaniu efektów gospodarczych w te
renach silnie urzeźbionych, zwłaszcza na zboczach o na
chyleniu 15—35%, trudnych do uprawy płużnej i silnie
degradowanych przez procesy erozyjne. Sady na tarasach
należy wprowadzać do programów melioracji przeciwerozyjnych, zarówno w państwowych i spółdzielczych gospo
darstwach rolnych, jak i w gospodarstwach indywidual
nych, jako sady zblokowane.
Za ■ zakładaniem Przeciwerozyjnych sadów na stokach
przemawiają następujące względy:
■— ochrona gleb pfzed erozją — gleba jest trwale zwią
zana gęstą siecią systemu korzeniowego, a korony drzew
zabezpieczają ją przed erozją rozbryzgową i wietrzną.
Jeżeli do tego dodać jeszcze tarasy lub poprzecznostokowe pasy darni, to uzyskuje się doskonałe efekty przeciwerozyjne;
— drzewa i krzewy owocowe, zwykle o głębokim syste
mie korzeniowym, są bardziej odporne na suszę od roślin
polowych. Dlatego ich rozwój i plonowanie są mniej za
wodne na stokach o okresowych niedoborach wodnych;
— warunki klimatyczne do upraw sadowniczych są ko
rzystniejsze na stokach niż na terenach płaskich. Podczas
mroźnych i pogodnych nocy powierzchnia gleby wypromieniowuje ciepło i oziębia się wraz z przygruntowymi
warstwami powietrza, które, jako cięższe, spływa ze
wzgórz i zboczy do obniżeń terenowych (dolin), a na to
miejsce dopływa cieplejsze powietrze z wyższych warstw
atmosfery. Różnice temperatur pomiędzy wzniesieniami
a dolinami i terenami płaskimi mogą dochodzić do kilku,
a nawet kilkunastu stopni. Tym tłumaczy się. że sady
na zboczach i wierzchowinach nie ucierpiały podczas
najmroźniejszych zim w latach 1928/29 i 1939/40, podczas
gdy większość drzew owocowych na terenach płaskich
wymarzła;
— gospodarka wodna na terenach stokowych jest oparta
na wodzie opadowo-retencyjnej. Nie występują zatem wa
hania wody gruntowej, niekorzystne dla drzew owoco
wych:
— korzystniejsze warunki cieplne na stokach o ekspo
zycji południowej można wykorzystać do uprawy gatun
ków ciepłolubnych i wczesnych odmian jabłoni i grusz,
co zwiększa rentowność plantacji;
— gleby na stokach, z wyjątkiem Wyerodowanych do
skalnego podłoża, są na ogół odpowiednie do upraw sa
downiczych.
Trwałe użytki zielone

Po zalesieniu, zadrzewieniu i sadach są one kolejną
formacją roślinną dobrze przeciwdziałającą erozji gleb.
Ograniczenie procesów erozyjnych oraz stosunkowo szyb
kie podnoszenie się urodzajności gleby następuje dzięki
zwartej biomasie nadziemnej i gęstemu systemowi korze
niowemu. Duża masa resztek organicznych poprawia bioAzykochemiczne właściwości gleby, zwiększa ilość próch
nicy i polepsza strukturę. Wszystko to, w połączeniu
z drenażem przez system korzeniowy, zapewnia glebie do
brą przepuszczalność i chłonność wodną, co znacznie redu
kuje spływy powierzchniowe. Przy umocnieniu dolinek
smużnych i innych miejsc, w których okresowo występu
ją skoncentrowane spływy wód powierzchniowych, trwałe
użytki zielone zabezpieczają przed rozmywem nawet sku
teczniej od zadrzewienia i zalesienia. Spływająca woda
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powoduje wylegnięcie traw i wówczas tworzy się warstwa
roślinności izolująca spływające wody od powierzchni
gruntu i doskonale chroni ją przed erozją. Trwałe zadarnienia ograniczają również nasilenie erozji wietrznej,
zwłaszcza na torfach i murszach.
Roślinność połowa

Wykazuje ona duże zróżnicowanie pod względem wła
ściwości ochronnych. Na pierwsze miejsce wysuwają się
wieloletnie motylkowe i ich mieszanki z trawami, które
nie tylko bardzo dobrze zabezpieczają przed erozją, ale
także wzbogacają glebę w substancję organiczną i popra
wiają strukturę, tak że nawet po zaoraniu mieszanki,
przez okres 2—3 lat, nasilenie erozji jest zmniejszone.
Następną grupę stanowią żyto i rzepak ozimy, które krze
wią się na jesieni i podczas roztopów śniegowych tworzą
już dość zwartą pokrywę. Pszenica ozima, która krzewi
się dopiero na wiosnę, zajmuje pośrednie miejsce pomię
dzy żytem ozimym a zbożami jarymi zabezpieczającymi
glebę przed rozmywem dopiero podczas ulewnych desz
czów letnich. Różnice pomiędzy zbożami ozimymi i jarymi
zacierają się w terenach górskich, gdzie zniszczenia ero
zyjne występują głównie podczas opadów letnich. Z roślin
polowych najmniejsze znaczenie przeciwerozyjne mają
okopowe, wymagające częstego spulchniania gleby.
Dla zobrazowania ochronnej roli szaty roślinnej podajemy za Ziemnickim dane amerykańskie dotyczące
współczynnika spływu wody (procent opadu) oraz okresu
zmywania 18 cm warstwy gleby gliniastej ze zbocza
o nachyleniu 10%, w klimacie kontynentalnym:
pod naturalną puszczą
575 000 lat
0,09%
pod trwałą darnią
0,29%
82 150 lat
z uprawą połową
110 lat
w płodozmianie
8,8%
w czarnym ugorze
29,1%
18 lat
Zasady przestrzennego rozmieszczenia użytków mają regionalny charakter i powinny być realizowane po wyko
naniu dokładnych studiów terenowych, określeniu nieko
rzystnych kierunków zmian środowiska przyrodniczego,
które zamierzamy poprawić i przebudować.
Właściwe przestrzenne rozmieszczenie użytków zapew
nia osiągnięcie dobrych rezultatów produkcyjnych i przeCiwerozyjnych.
W górach celem przestrzennego zagospodarowania jest
zwiększenie retencji zlewni potoków, zmniejszenie nasi
lenia erozji liniowej, powierzchniowej i wodno-grawitacyjnθj> ɪ zachowaniem lub nawet zwiększeniem potencja
łu produkcyjnego przestrzeni rolniczo-leśnej oraz walo
rów krajobrazowych i turystyczno-rekreacyjnych. Kryte
riami rozmieszczenia użytków są głównie wzniesienia nad
poziomem morza, formy rzeźby, kształt, nachylenie i eks
pozycja stoków oraz nasilenie erozji i stopień zerodowania gleb. Na przykład dla Beskidu Wysokiego zaleca się
następującą strukturę użytków: 70% lasów, 25% użytków
zielonych i 5% gruntów ornych; a dla Beskidu Wyspowego
i Pienin: 50% lasów, 30% użytków zielonych i 20% grun
tów ornych. Zadrzewieniem w terenach górzystych należy
ponadto objąć zdegradowane grunty orne i pastwiska, for
my erozji liniowej, tereny osuwiskowe, stożki napływowe
oraz grunty zdewastowane przez pozarolniczą działalność
gospodarczą, na przykład kamieniołomy.
Na pogórzu o wzniesieniu do 600 m lasy i trwałe użyt
ki zielone powinny zajmować po 30%, a grunty orne 40%.
W niektórych rejonach pogórza występują korzystne wa
runki do rozwoju sadownictwa i zamiast zadrzewienia
i zalesienia celowe jest zakładanie sadów przeciwerozyjnych.
Wyżyny środkowe należą do rejonów intensywnego roz
woju rolnictwa. Ze względu na żyzne gleby, obszar wyżyn
został silnie wylesiony, w niektórych rejonach lasy zaj
mują zaledwie kilka procent ogólnej powierzchni gruntów.
Jednak radykalne zwiększenie powierzchni leśnej nie ma
gospodarczego uzasadnienia. Szerzej natomiast powinno
się uwzględniać różnego typu zadrzewienia o charakterze
Przeciwerozyjnym i Btomelioracyjnym. Należy zadrzewiaj
przede wszystkim zbocza o nachyleniu powyżej 30—35%?
bez względu na rodzaj gleb, a także zbocza o mniejszym
nachyleniu, ale silnie wyerodowane, na których regenera
cja gleb jest trudna i bardzo powolna, oraz skarpy wą
wozów, zwłaszcza wytworzonych w skałach wapiennych
i piaskowych.
W terenach wyżynnych szczególną rolę w ochronie gleb
przed erozją, a także w intensyfikacji rolnictwa, powinno
mieć zadrzewienie sadownicze — zarówno duże sadj' pro
dukcyjne, jak i małe plantacje drzew i krzewów owoco
wych oraz krzewów do celów farmakologicznych.
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Trwałe użytki zielone w terenach wyżynnych spełniają
również funkcję przeciwerazyjną, ale ze względu ɪna okre
sowe niedobory wilgoci powinno się je lokalizować w do
linach rzecznych oraz na dnach dolinek śródpolnych
i wąwozów, gdzie okresowo koncentrują się spływy wód
powierzchniowych.
W makroregionie pojezierzy zadrzewieniem należy objąć
zbocza o nachyleniu ponad 30%, gleby VI klasy bonitacji
rolniczej, a także wierzchołki wzgórz, wąwozy, obrzeża
cieków i jeziorek (oczek).
Pastwiska należy zakładać na zboczach o nachyleniu
ponad 25—30% i o glebach ciężkich i bardzo ciężkich,
a łąki — na płaskich dolinach Iiydromorfologicznych, na
murszach i bielawach podtopionych (Niewiadomski).
Układ i umocnienie dróg

J
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Jest on poważnym zagadnieniem w terenach silnie urzeź
bionych, ponieważ źle wytyczone i nie umocnione drogi
są często przyczyną tworzenia i rozwoju wąwozów. Układ
dróg jest ściśle związany z układem pól i kierunkiem
upraw i powinien być projektowany równocześnie. W go
spodarstwach wielkoobszarowych gęstość dróg jest sto
sunkowo niewielka i w zasadzie wszystkie drogi, zwła
szcza na zboczach, powinny być umocnione i przystoso
wane do odprowadzania okresowych wód powierzchnio
wych. Na obszarach użytkowanych w sektorze gospodarki
indywidualnej gęstość dróg jest duża, a zmiany układu
i zastosowanie umocnień w zasadzie można realizować
jedynie podczas scalania i wymiany gruntów. Dlatego za
gadnienie to będzie obszerniej omówione w opracowaniu
o scaleniach.
Układ pól i uprawa roli

Poprzecznostokową uprawę roli uznano na całym świę
cie za podstawowy zabieg przeciwerozyjny na gruntach
ornych. Z doświadczeń radzieckich wynika, że jesienna
orka, wykonana poprzecznie do spadku terenu na zbo
czach o nachyleniu do 10% kilkakrotnie zmniejsza nasi
lenie erozji, a równocześnie zwiększa od kilkunastu d∏
kilkudziesięciu milimetrów zapas wody w jednometrowej
warstwie gleby (po roztopach śniegu) oraz podnosi plony
o kilkanaście procent. Im orka jest głębsza i więcej poPrzecznostokowych bruzd, a mniejsze nachylenie zbocza,
tym jej wpływ na retencję wody jest większy. Znaczenie
Poprzecznostokowej uprawy roli maleje w miarę wzrostu
nachylenia zboczy, przy spadku powyżej 15, a niekiedy
10% nie chroni ona gleb przed erozją. Zachodzi wówczas
konieczność wprowadzenia poprzecznostokowego układu
pól, którego celem jest nie tylko ochrona gleb przed ero
zją, ale również wydzielenie jednorodnych kompleksów
glebowych i agroekologicznych w oddzielne pola (rys. 3).
Z punktu widzenia ochrony przeciwerozyjnej korzyst
niejsze jest wytyczanie wąskich pól, ponieważ wówczas
następuje szybsze tarasowanie zboczy, zadarnione granice
pól przekształcają się w skarpy, zmniejsza się nachylenie
zboczy i skraca długość stoków. Wąskie pola utrudniają
jednak mechanizację uprawy, a względy Organizacyjno-gospodarcze przemawiają za poszerzeniem ich. W gospo
darstwach indywidualnych, gdzie w większości uprawa
gleb jest jeszcze wykonywana konno, nawet wąskie pola
Rys. 3. Pola wstęgowe nie podlegają erozji. Melioracje przeciw
erozyjne według projektu S. Ziemnickiego w Wqglinku (fot. Cz.
Jozefaciuk)
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Rys. 4. Poprzecznostokowy układ pól (fot. Cz. Jozefaciuk)

Rys. 5. Melioracje przeciwerozyjne w gospodarstwach indywidual
nych według projektu Cz. Jozefaciuka

Poprzecznostokowe są oceniane pozytywnie (rys. 4, 5). Za
gadnienie projektowania pól w gospodarstwach indywi
dualnych omówiono w opracowaniu o scaleniach.
W gospodarstwach wielkoobszarowych o dużych polach
Plodozmianowych poprzecznostokowy układ pól utrudnia
organizację, zwiększa koszty uprawy i transportu. Dlate
go celowe jest wydzielenie kompleksów uprawnych na
poszczególnych elementach rzeźby, a mianowicie:
1) na wierzchowinach o glebach w zasadzie nie podle
gających erozji, o dowolnym układzie pól i doborze ro
ślin;
2) na erodowanych zboczach o Poprzecznostokowym
kierunku uprawy i płodozmianie przeciwerozyjnym;
3) na podnóżach zboczy i dnach dolin śródpolnych
o glebach namywanych, zasobnych w składniki pokarmo
we i o dużym uwilgotnieniu, pod uprawy mieszanek motylkowo-trawiastych, roślin pastewnych i okopowych.

z równoczesnym wapnowaniem, mające na celu zwięk
szenie przepuszczalności i pojemności wodnej gleb. Po
nadto do zabiegów agromelioracyjnych zalicza się poPrzecznostokowe bruzdy chłonne, wykonywane zwłaszcza
na zboczach użytkowanych jako pastwiska (rys. 6). W Pol
sce zabiegi agromelioracyjne są stosowane w ograniczo
nym zakresie.

Dobór roślin i płodozmiany przeciwerozyjne

Zapobiegają one erozji na gruntach ornych, niestety,
często jeszcze są nie doceniane. W płodozmianach przeCiwerozyjnych powinny dominować rośliny o dobrych
właściwościach ochronnych, a zabiegi spulchniające glebę
powinny być ograniczone do minimum i wykonywane w
okresach małego nasilenia erozji. Szczególnie starannie
powinno się dobierać płodozmiany na zbocza, gdzie są one
zasadniczą lub jedyną ochroną przed erozją.

Rys. 6. Poprzecznostokowe bruzdy chłonne na zboczu użytkowa
nym jako pastwisko (fot. Cz. Jozefaciuk)

Kształtowanie rzeźby terenu

Polega ono na tarasowaniu zboczy oraz likwidacji róż
nego rodzaju form erozyjnych stanowiących duże zagro
żenie dla przyległych gruntów rolnych i utrudniających
gospodarowanie. Oprócz zasypywania wąwozów należy do
niego równanie terenu drogą likwidacji wymoków. doli
nek smużnych, łagodzenia zbyt stromych zboczy, likwida
cji ostańców i pagórków. Szybki postęp w mechanizacji
prac ziemnych stwarza warunki do realizacji tego rodzaju
prac, zwłaszcza na głębokich utworach, gdzie następuje
szybka regeneracja gleb, na przykład na lessach.
Zabiegi agromelioracyjnc

Mają one na celu ograniczenie spływów powierzchnio
wych i zwiększenie wsiąkania wody do gruntu. Należy do
nich spulchnianie gleb na głębokość 50—80 cm, niekiedy

Urządzenia do odprowadzania nadmiaru wód powierzch
niowych ze zboczy

Omówione wyżej zabiegi mają na celu rozproszenie wód
i zmniejszenie spływów powierzchniowych. Jednak przy
ulewach letnich i gwałtownych roztopach śniegowych
część wód trzeba odprowadzać ze zboczy do cieków w
taki sposób, aby nie rozmywały gruntów. Zależnie od
warunków terenowych rozwiązań może być wiele, ale
najkorzystniejsze jest odprowadzenie nadmiaru wody ze
zboczy systemem bruzd o spadku podłużnym do 3β∕e. Wody
z bruzd kieruje się do lokalnych obniżeń terenowych, ro
wów przydrożnych, które należy umocnić przed rozmywem, na przykład drogą zadarnienia, wykonania płotków
Taszynowych i progów betonowych. Można je również kie
rować do umocnionych wąwozów, na przykład wykonując
zbiorniki retencyjno-kolmatacyjne.

Ozy jesteś już członkiem
Funduszu Pomocy Koleżeńskiej SGP?
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Mgr inż. BOGDAN GRZECHNIK
Warszawa

Konfrontacji geodezyjnych ciąg dalszy

Z dużym zainteresowaniem przeczytałem, opublikowaną
w Przeglądzie Geodezyjnym nr 6 z 1978 r., rozmowę z na
szym znakomitym kolegą, wicedyrektorem ds. inwestycyj
nych Wojewódzkiego Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Katowicach, mgrem inż. Edwardem
M e c h ą. Mimo wielokierunkowych zainteresowań, popar
tych studiami na kilku uczelniach, a także osiągnięcia wy
sokiej pozycji zawodowej, kolega Mecha nie tylko nie wyrzekł się geodezji, jak to uczyniło wielu znanych w na
szym kraju ludzi, którzy parają się innymi dziedzinami,
lecz wręcz odwrotnie — jest entuzjastą tego pięknego za
wodu i, mimo iż od 5 lat nie zajmuje się profesjonalnie
geodezją, w sposób autorytatywny wypowiada się na inte
resujące wszystkich geodetów tematy.
Pozwolę sobie wybrać i zacytować z tego wywiadu te
sformułowania, pod którymi można podpisać się obiema
rękami:
...efektywny i społecznie najbardziej użyteczny jest taki
model geodezji, w którym treść zawodu stanowią stałe
funkcje rejestracyjne oraz twórcze w odniesieniu do wszyst
kich elementów zagospodarowania terenu (użytkowanie te
renu, władanie nim, uzbrojenie w urządzenia infrastruk
turalne, planowanie przestrzenne)...
...system ujednoliconych map, szczególnie map tematycz
nych jest tworzywem ładu i efektywności nawet najwięk
szych zadań gospodarczych. Ale mapy nieaktualne, o nie
kompletnej treści lub ich brak, na przykład w odniesieniu
do elementów uzbrojenia terenu, to źródło ogromnych strat
gospodarczych, poważnych błędów technicznych, rzutują
cych na społeczne koszty rozwoju jednostek urbanistycz
nych...
...Miasto powinno mieć mapę wielkoskalową aktualizowa
ną stale, a nie okresowo, z pełną treścią uwzględniającą
granice posiadania i kompletne uzbrojenie podziemne...
...Najistotniejsze, aby służba geodezyjna czuła puls życia
w terenie, żyła nim, umiała i mogła nim w odpowiednim
zakresie sterować...
...W hierarchii potrzeb najpoważniejsze zadanie to ład,
porządek i terminowość w zbieraniu i wydawaniu wiary
godnych map i informacji, a w drugiej kolejności — ich
kompletność i dokładność oraz szata zewnętrzna i forma...
Myślę, że jedynie nasz wspaniały humanista, także z wy
kształcenia geodeta, twórca Konopielki, Edward Redlins k i, mógłby stanąć w szranki z kolegą Mechą o celniejsze
sformułowanie podstawowych tez działalności geodezyjnej.
Nie są to jednak nowe myśli, pomijając piękną formę,
gdyż wszystkie te sprawy podnoszone są przez środowisko
geodezyjne od szeregu lat, a w sposób kompleksowy sfor
mułowane zostały w znanym opracowaniu Wydziału Eko
nomicznego KC PZPR pt. Program rozwoju geodezji i kar
tografii, w 1973 roku. Można więc traktować te tezy jako
przypomnienie ustaleń sprzed 5 lat i szkoda, że kolega
Mecha o tym nie wspomniał. Kolega Mecha, krytykując
szereg zjawisk, przemilczał także wiele faktów, które zda
rzyły się w okresie ostatnich 5 lat, o których zapewne
wie. gdyż można było o nich przeczytać również w Prze
glądzie Geodezyjnym, a które mają istotne znaczenie dla
obiektywnej oceny sytuacji. Możliwe, że, ze względu na
liczne obowiązki, nie jest on w stanie śledzić, co dzieje
się w geodezji, ale nie jest to dostateczne usprawiedliwię
*
nie dezinformacji Czytelników.
Postaram się ustosunkować do niezgodnych z rzeczywi
stością stwierdzeń lub niedomówień, których niewyjaśnienie miałoby istotny wpływ na ocenę pracy służby geode
zyjnej.
1. Z tworzeniem nowych map bez granic władania oraz
bez uzbrojenia terenu pogodzić się nie mogło oprócz kole
gi Mechy więcej osób. W związku z tym w całym
środowisku geodezyjnym prowadzone były przez okres
3 lat badania oraz toczyła się dyskusja nad treścią i for
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mą nowoczesnej mapy zasadniczej kraju. Czyżby odgłosy
tej dyskusji nie docierały do sympatyków geodezji? W
efekcie tych prac w dniu 9III 1976 r. wydana została de
cyzja nr 8 prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartogra
fii, która w sposób jednoznaczny, zgodny z koncepcją ko
legi Mechy, określiła, jaka mapa ma być w naszym kraju
wykonywana. Zgodnie z tą decyzją Mapa zasadnicza jest
to podstawowy zbiór informacji przedstawionych w formie
graficznej o przestrzennym rozmieszczeniu przedmiotów
istniejących w terenie, obejmujący: treść sytuacyjną łącz
nie z granicami władania, położenie urządzeń podziemnych
i nadziemnych oraz rzeźbę terenu. Zobowiązano także
przedsiębiorstwa prowadzące mapę do wnoszenia na nią
wszystkich zmian zgłaszanych i zlecanych przez inwesto
rów.
Na podstawie kilkuletnich doświadczeń okazało się, że
mimo jednoznacznych przepisów, to jest: rozporządzenia
ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 20 II 1975 roku w sprawie rodzajów i zakresu opra
cowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyj
nych obowiązujących w budownictwie, zobowiązującego
wszystkich inwestorów państwowych do zlecania pomiarów
powykonawczych do aktualizacji mapy zasadniczej oraz
dekretu o ewidencji gruntów zobowiązującego do zgłasza
nia zmian przez właścicieli prywatnych, przepisy te w
wielu wypadkach nie są respektowane. Należy mieć na
dzieję, że przedsiębiorstwa zgrupowane w ¿jednoczeniu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Katowicach
otrzymał>' specjalne wytyczne w tej sprawie od dyrektora
ds. inwestycyjnych, co byłoby praktycznym potwierdze
niem dążeń do stworzenia w każdej chwili dostępnej
i aktualnej mapy zasadniczej. Aby przełamać istniejące ba
riery w tym wyjątkowo poważnym temacie w dniu 20 TV
1978 r. wydana została specjalna decyzja nr 5 prezesa
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sprawie wpro
wadzenia do stosowania zasad organizacyjnych aktualizacji
mapy zasadniczej kraju. Ustalony tym przepisem system
stałej aktualizacji mapy zasadniczej, w którym bardzo po
ważne funkcje nadzorcze i kontrolne pełnią terenowe
organa administracji państwowej, reprezentowane przez
geodetów miejskich i gminnych, powinien doprowadzić do
opanowania sytuacji. Tak więc system jest, a obecnie
wszyscy, a szczególnie dotyczy to inwestorów, musimy
dążyć do tego, aby system ten został w 100% wprowa
dzony.
2. Kilku słów wyjaśnienia wymaga także sprawa kata
stru uzbrojenia terenu oraz systemu koordynacji uzbro
jenia. Z chwilą podjęcia decyzji o włączeniu do treści
mapy zasadniczej uzbrojenia terenu problem stworzenia
przez służbę geodezyjną odrębnej instytucji, jaką miał być
kataster uzbrojenia terenu, stał się nieaktualny. Powinno
ścią geodezji jest jak najszybsze stworzenie mapy zasad
niczej o pełnej treści oraz utrzymywanie jej w bieżącej
aktualności. Założenie ewidencji branżowej uzbrojenia,
oparte na materiale kartograficznym dostarczonym przez
geodetów, powinno należeć do służb branżowych. Podobna
sytuacja jest zresztą w zakresie ewidencji budynków. Tak
więc zarówno geodezyjną ewidencję uzbrojenia terenu, jak
i ewidencję budynków, służba geodezyjna zakłada przez
rejestrację tych budowli na mapie zasadniczej — w zakre
sie informacji, które możliwe są do zebrania przez geode
tów. Nie można wykluczyć takiej ewentualności, że w przy
szłości, po wykonaniu mapy zasadniczej, jeśli poszczególne
branże zobowiąźą się dostarczać na bieżąco dane specjali
styczne, przedsiębiorstwa geodezyjne podejmą się prowa
dzenia w systemie informatycznym pełnej ewidencji uzbro
jenia terenu — geodezyjnej i branżowej.
Kolega Mecha bez słowa komentarza stwierdza, że jest
źle, gdyż brak jest rozeznania uzbrojenia terenu, tak jakby
tego rozeznania można było dokonać w bardzo krótkim
czasie za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jestem prze
konany, że zna on doskonale historię tego tematu. Mimo

to przypomnę mu kilka faktów, które spowodowały taki,
a nie inny stan.
Od co najmniej 20 lat geodeci (kolega Mecha także) w
imię porządku i gospodarności zwracali uwagę na koniecz
ność geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia terenu i prze
ciwstawiali się zasypywaniu nowo budowanych urządzeń
bez dokonywania pomiarów powykonawczych. Inwestorom
oraz poszczególnym branżom, niestety, to nie przeszkadza
ło, mimo ogromnych strat wynikających z braku rozezna
nia w tym zakresie. Wnioski Stowarzyszenia Geodetów
Polskich o wydanie przepisów nakładających na inwesto
rów obowiązek zlecania pomiarów inwentaryzacyjnych,
a na branże — założenia ewidencji wszystkich starych
urządzeń, pozostawały bez echa. Dziwna to była sytuacja,
bowiem wnioskodawcami w tej sprawie powinni być prze
de wszystkim inwestorzy i branże, a przepis powinien uka
zać się już w pierwszym po wojnie wydaniu Prawa Bu
dowlanego. Niestety, tak się nie stało i przez okres 30 lat
od zakończenia wojny zasypano setki tysięcy kilometrów
urządzeń podziemnych bez pomiaru. Geodeci z uporem
godnym tak wielkiej sprawy wracali jednak do tematu,
przekonując w niektórych rejonach władze wojewódzkie,
które dawały nawet przepisy lokalne. Były to jednak po
jedyncze wypadki. Najbogatszą historię w tym zakresie
ma niewątpliwie Warszawa. Dopiero w 1975 roku wydane
zostało wspomniane już rozporządzenie ministra Gospodar
ki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie rodzajów
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych, zobowią
zujące inwestorów do zlecania pomiarów powykonawczych.
Nie wyczerpało to jednak całości tematu, bowiem poszcze
gólne branże powinny zostać jeszcze zobowiązane do zle
cenia inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich urządzeń za
sypanych w latach ubiegłych. Niezależnie od wspomnianej
sytuacji, służba geodezyjna, w miarę możliwości, stara się
odrabiać te wieloletnie zaległości. Dla zilustrowania proble
mu w skali kraju posłużę się danymi z opracowania
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z 1976 roku pt.
Analiza stanu i zamierzenia w zakresie geodezyjnej inwen
taryzacji uzbrojenia terenu na obszarze kraju. Łączna dłu
gość przewodów podziemnych i nadziemnych 2 lata temu
wynosiła w Polsce około 850 000 km, z tego przewodów
podziemnych 215 000 km (w miastach 175 000 km, w gmi
nach 40 000 km). Z ilości tej w miastach zinwentaryzowano
61 000 km. a więc 35%, a w gminach 600 km, a więc za
ledwie l,5o∕o. W liczbach bezwzględnych najwięcej przewo
dów zinwentaryzowano w województwach:
1) stołecznym warszawskim 13 000 km, co stanowi 89%
wszystkich urządzeń;
2) miejskim łódzkim 6500 km, co stanowi 63% wszyst
kich urządzeń;
3) katowickim 4000 km, co stanowi zaledwie 16% wszyst
kich urządzeń.
Mimo że województwo katowickie w klasyfikacji tej
znajduje się na III miejscu, stanu tego nie można uznać
za zadowalający, co świadczy o niedocenianiu w pełni tego
tematu przed 1973 r. przez służbę geodezyjną w Katowi
cach, usytuowaną wówczas w całości w terenowych orga
nach administracji państwowej.
Zakładając, że znajdą się kredyty na omawiane prace,
zgodnie z opracowanym programem, wykonanie inwenta
ryzacji wszystkich starych urządzeń będzie możliwe do
1986 roku. Prace te prowadzone są równolegle z wykona
niem mapy zasadniczej kraju.
Jak z przytoczonych informacji wynika, służba geode
zyjna ma temat w pełni opanowany i jednoznacznie usta
wiony, a jeśli powstałe nie z winy geodezji zaległości
z 30 lat uda się odrobić w ciągu 10 lat, będzie to bardzo
poważne osiągnięcie.
System koordynacji uzbrojenia terenu został także opra
cowany przez GUGiK i przekazany do realizacji. Zgodnie
z poleceniem ministra Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska z 1976 roku, zespoły uzgadniania
dokumentacji (ZUD) powołane zostały przy okręgowych
przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych już w
39 województwach. W pozostałych województwach sprawa

jest w załatwianiu i, mimo kłopotów lokalowych oraz eta
towych, powinna być sfinalizowana w 1978 roku. Działal
ność ZUD przynosi ogromne korzyści gospodarce narodo
wej, przyczyniając się jednocześnie do utrzymania mapy
zasadniczej w aktualności. Mija się więc z prawdą twier
dzenie, że temat ten nie został podjęty.
3. Jeżeli umieszczenie wojewódzkich biur geodezji i kar
tografii wraz z wojewódzkimi biurami planowania prze
strzennego w organizacji zarządów rozbudowy miast
i osiedli wiejskich i ciągłą współpracę uważa kol. Mecha
za pogłębiający się dystans pomiędzy geodezją a urbani
styką, to trudno z takim stanowiskiem polemizować.
4. Na stwierdzenie o dewaluacji pojęcia i funkcji admi
nistracji geodezyjnej wystarczy przytoczyć następujące
fakty:
— powołanie we wszystkich województwach jednolicie
zorganizowanych, o wysokiej randze wojewódzkich biur
geodezji i kartografii, na czele których stoją główni geo
deci województw;
— zorganizowanie dla wszystkich miast w kraju biur
(stanowisk) geodetów miejskich;
— zorganizowanie dla 32% gmin stanowisk geodetów
gminnych;
— umieszczenie głównych geodetów województw oraz
geodetów miejskich w rozporządzeniu prezesa Rady Mini
strów z dnia 15 sierpnia 1977 r. w sprawie określenia
rodzajów spraw należących do administracji państwowej,
które z upoważnienia terenowych organów administracji
państwowej mogą załatwiać kierownicy terenowych zjed
noczeń przedsiębiorstw, zakładów i instytucji, na podstawie
którego zostali upoważnieni przez wojewodów i naczelni
ków do załatwiania wszystkich spraw geodezyjnych;
— załatwianie przez wymienioną wyżej służbę ogromnej
liczby bieżących spraw oraz przygotowanie szeregu pio
nierskich opracowań dla poszczególnych województw, po
rządkujących zaniedbane od wielu lat tematy.
Myślę, że dalsze komentarze w tej sprawie są zbyteczne.
5. Deprecjacja zawodu, wyzbywanie się inicjatywy, nie
umiejętność dyskusji technicznej z przedstawicielami in
nych dziedzin, są to Shvierdzenia bardzo ostre, lecz su
biektywne i niezgodne z rzeczywistością. Wydaje się, że
niecelowe byłoby opisywanie tutaj faktów, które świadczą
o wręcz odwrotnej sytuacji, jaka istnieje obecnie w geo
dezji, bowiem kolega Mecha, a także Czytelnicy Przeglądu
Geodezyjnego doskonale je znają.

Dobrze, że chociaż w środowiskach geodezyjnych War
szawy, Poznania, Krakowa i Łodzi kolega Mecha dostrzegł
pozytywne wyjątki w nakreślonym przygnębiającym obra
zie działalności geodezyjnej. Tych wyjątków jest. Kolego,
o wiele więcej, szkoda więc, że nie macie okazji poznać
innych środowisk. Proponuję, aby dyrektorzy okręgowych
przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych ’ oraz główni
geodeci województw zaprosili dyrektora Mechę do swoich
jednostek, aby przekonał się naocznie, że obraz, który ktoś
mu błędnie przedstawił, jest zwykłym nieporozumieniem.
Wszyscy świetnie zdajemy sobie sprawę, że do dosko
nałości droga jeszcze daleka, ale nie można zgodzić się
nawet z nieświadomym, bo tylko tak można to przyjąć,
demagogicznym przedstawianiem sytuacji, dyskwalifikują
cym działalność służby geodezyjnej.
Wyjątkowo subiektywne jest także stanowisko, że wa
runkiem dobrej działalności służby geodezyjnej jest jej
immanentne usytuowanie w organach administracji tere
nowej. W takiej czy innej organizacji podstawową sprawą
jest rzetelna praca, której do tej pory nikt geodetom nie
odmawiał.
Jeszcze raz natomiast podkreślam bardzo celne sformu
łowanie z omawianego wywiadu: najistotniejsze, aby służ
ba geodezyjna czuła puls życia w terenie i jestem przeko
nany, że do takiego stanu większość geodetów we wszyst
kich środowiskach w kraju dąży.

Członkostwo w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej

jest obowiązkiem każdego geodety
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Wywiad z inż. Bolesławem Wańskim, b. dyrektorem Poznańskie
go Przedsiębiorstwa Fotogrametrii
i Kartografii, b. przewodniczącym
Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w
Poznaniu

Znajomość Ziemi Wielkopolskiej dla Pana, Panie Inży
nierze, jako dla myśliwego, geodety, kartografa, turysty,
działacza gospodarczego jest naturalny wiedzą o ziemi
rodzinnej, ale jest również podstawą wyjściową do nastę
pującego pytania — czy Ziemia Wielkopolska jest tury
stycznie atrakcyjna, czy ma swą turystykę, czy zaopatrze
nie kartograficzne ruchu turystycznego Ziemi Wielkopol
skiej jest dobre?

Na wstępie muszę powiedzieć, że swoje doświadczenia
turystyczne, a ściślej mówiąc — zawodowe, zdobywałem
w młodych latach na terenach Bieszczadów, Gorganów,
Czarnohory, Gór Czywczyńskich. Do dziś widzę je w
swojej wyobraźni, czuję ich wspaniałość i grozę. Przemie
rzyłem je wzdłuż i wszerz w wędrówkach turystycznych,
a nade wszystko podczas wykonywania zadań technicznych.
Mówiąc zaś o Ziemi Wielkopolskiej, należy zauważyć, że
to nie tylko obecne województwo poznańskie, ale częścio
wo pilskie, leszczyńskie, kaliskie, konińskie, gorzowskie,
częściowo zielonogórskie. Ziemia Wielkopolska jest urze-kająca. oczywiście w innym sensie niż Karpaty, o unikal
nych krajobrazach, zawierająca wiele pomników przyrody,
rozległe kompleksy leśne, na przykład Puszcza Notecka,
okolic o zdrowym klimacie, z charakterystycznym pokry
ciem sosnowym. Wiele jej wód, jezior i rzek jest jeszcze
nie skażonych ściekami przemysłowymi i komunalnymi.

Miasta, osiedla, historycznie ukształtowane, wyróżniają
się zabytkową zabudową i urbanistyką; przekazem dziejo
wym nawiązują do początków państwa polskiego. Bez
uporządkowania wymieniam wyrywkowo urocze okolice
Czarnkowa, Trzcianki, Wągrowca, Chodzieży, Łagowa,
Krosna Odrzańskiego, Ziemi Lubuskiej, Wolsztyna i wie
lu, wielu innych.

Turystyka na Ziemi Wielkopolskiej wykazuje stały roz
wój. W granicach dawnego województwa poznańskiego
frekwencja turystyczna w trzech podstawowych formach
— pobytowy, wycieczki, wypoczynek świąteczny — wy
nosiła w przybliżeniu:

rok

1971
1972
1973
1974
1975

Uczba turystów

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

min
min
min
min
min

Uczba turystów
zagranicznych

około
około
około
około
około

80 000
70 000
80 000
100 000
125 000

W nowych granicach województwo poznańskie odwiedzi
ło w przybliżeniu:
rok

1976
1977

liczba turystów
8,3 min
6,5 min

liczba turystów
zagranicznych y

około 88 OQO
około 92 000

Na 1980 rok przewiduje się szacunkowo 9,6 min tury
stów.
Organizacje turystyczne województwa i inne instytucje
o charakterze turystycznym, rekreacyjnym, wczasowym
oraz zakłady pracy inwestują w ośrodki turystyczne, sta
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nice, campingi i obozowiska, a na trasach komunikacyj
nych w karczmy i motele.
Nakłady finansowe na te inwestycje w poszczególnych
latach przedstawiają się orientacyjnie następująco:
— w latach 1971—1975 około 400 min zł (około 40 obiek
tów, w tym 29 karczem);
— w latach 1976—1977 ponad 160 min zł (około 15 obiek
tów).
Map turystycznych niektórych regionów turystycznych
brak jest w dostatecznej ilości. Brak też map do turysty
ki kwalifikowanej.
Mapa województwa, ze względu na treść i skalę, ma
charakter ogólnopoglądowy. Są obszary interesujące pod
względem turystycznym, a jest brak map turystycznych.
Dla przykładu wymienię kilka takich obszarów, jak doli
na Prosny — ujście Warty, Boszkowo i okolice itp.
Panie Inżynierze, przejdźmy do spraw szerszych. W dy
skusji o naszej kartografii turystycznej w Przeglądzie Geo
dezyjnym w rocznikach 1977—1978 znaleźliśmy się w
punkcie wyjściowym — użytkownicy narzekają na nią,
naukowcy oceniają ją krytycznie, a wydawca chwali.

Mapy turystyczne pozostawiają wiele do życzenia. Ry
sunek dróg nie jest sprzężony z informacją krajoznawczą,
krajobrazową, regionalną, przyrodniczą, klimatyczną itp.
O pieszym, tym najbardziej oczekiwanym turyście, w
ogóle zapomniano.
Mapy samochodowe zawierają nieścisłości. Najwięcej
krytycznych uwag nasuwa się w stosunku do map tury
stycznych miast. Bogactwo treści materialnej, kulturalnej
i historycznej miast tylko w części wyeksponowane. For
ma, treść kartograficzna i informacja tekstowa jest uboga,
nie zawiera propozycji turystycznej.
Pomimo wszelkich trudności redakcyjno-wydawniczych,
tak poważne usterki powinny być usunięte.
Popatrzmy, jak wygląda mapa Pragi. Skala 1 : 15 000,
czytelna, bez wątpliwości i schematyzmu.
Mapy turystyczne u naszych południowych sąsiadów,
są przejrzyste, czytelne.
Podobna sytuacja jest u naszych zachodnich sąsiadów.

A zatem dwadzieścia parę lat zaniedbania kartografii
wytworzyło wyraźną dysproporcję między zapotrzebowa
niem gospodarki narodowej, kultury i rzesz społeczeństwa,
możliwościami twórczymi kadry geodezyjno-kartograficz
nej i jej wiedzą a potencjałem produkcyjnym warsztatów
wydawnictw kartograficznych, informatorów turystycz
nych itp. Czy to jest długotrwały impas?

Z poprzednich uwag niedwuznacznie wynika ustabilizo
wany stan opóźnienia w rozwoju polskiej kartografii tu
rystycznej. Obejmuje ono elementy jakościowe i ilościowe,
pomimo nieustannego wzrostu zapotrzebowania ludności na
mapy turystyczne różnego rodzaju. Mapy turystyczne są
bowiem częścią składową wielkiego zjawiska społecznego,
rozwijającej się kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.
Trudna sytuacja zmusza środowisko geodezyjno-kartogra
ficzne do szukania dróg wyjścia, do realnych inicjatyw
w ujawnieniu istniejących rezerw kadrowych, materiało

wych, do doskonaleń organizacyjnych. Istnieją wszelkie
przesłanki merytoryczne zmiany obecnego stanu rzeczy,
mając do dyspozycji wyszkoloną przez Wydział Geodezji
i KartograIii Politechniki Warszawskiej kadrę inżynierską
i kartograficzną, fachową organizację w postaci okręgo
wych przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych i Pań
stwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych,
a co najistotniejsze — ponad trzydziestoletnie doświadcze
nie fachowe, nawet gdyby ono było obarczone nie zawsze
prawidłowymi rozwiązaniami.
Mamy również aktywne i zaangażowane środowisko na
ukowe kartografów w Politechnice Warszawskiej, naszej
najstarszej uczelni technicznej, i Instytucie Geodezji
i Kartografii. Wymienione walory pozwolą na pewno prze
zwyciężyć istniejący impas.
Jedno należy podkreślić w kartograficznym ruchu wy
dawniczym — niewątpliwe zasługi PPWK. Są one olbrzy
mie, przede wszytskim dlatego, że podjęło ono pionierską
działalność na gruzach Warszawy i że w ogóle wydało
tyle różnych map.
Panie Inżynierze, czy można mówić o opóźnieniu naszej
kartografii w światowym eksporcie polskiej myśli tech
nicznej? Czy w temacie tym może być zawarta równocze
śnie wielka szansa rozbudowy warsztatu naukowo-tech
nicznego i unowocześnienia reprodukcyjnej bazy krajowej?

Zagadnienie eksportu myśli technicznej ma doniosłe zna
czenie w gospodarce narodowej i dla polskiego świata
inżynierskiego. Trudno wytłumaczyć opóźnienie w dzie
dzinie kartografii, tym szybciej należy je odrobić i nad
robić. Przykład naszych sąsiadów z zachodu i południa
jest pod każdym względem zachęcający. Nie tylko rozsze
rza pole działania i daje próbę sił, zdolności i umiejętno
ści i podstawy materialne rozwoju zaplecza naukowo-tech
nicznego oraz wzbogacenia materiałowego warsztatu redakcyjno-reprodukcyjnego. Udany eksport produkcji kar
tograficznej zrewolucjonizuje układ dotychczasowych sto
sunków w polskiej kartografii turystycznej i nie tylko
turystycznej. Oczywiście będzie to rewolucja ożywcza.
Przyjęcie tezy Pana Inżyniera wymaga ogromnego wy
siłku. reorientacji programu, zmian strukturalnych, metod
i środków działania. Czy może się to dokonać na szczeblu
wydziału instytucji administracji centralnej?

Panie Redaktorze, odpowiedź na Pana pytanie ma cha
rakter podstawowy. Decyzje dotyczące struktury i kierun
ku rozwoju kartografii turystycznej, a szerzej mówiąc —
tematycznej, zdecydują o randze jej znaczenia w życiu
gospodarczym. Zatem ranga powinna być wysoka i egze
kutywa prowadzona na poziomie kunsztu wiedzy i orga
nizacji władz centralnych. Jedną z przyczyn obecnej sy
tuacji w kartografii turystycznej, szerzej mówiąc — te
matycznej, upatruję w niedocenianiu i niskim szczeblu w
hierarchii organizacyjnej i w niedostatecznym zainwesto
waniu.
Panie Inżynierze, czy rozważania Pana prowadzą rów
nież, mimo przewidywanych trudności, do projektu rejo
nizacji wydawnictw kartografii turystycznej, planów tury
stycznych miast, map plastycznych, map ściennych woje
wództw i regionów, a nawet wybranych tematycznie map
szkolnych?

Poza dyskusją pozostają sprawy związane z działalno
ścią kartograficzną eksportową oraz różnego rodzaju mapy
o zasięgu ogólnokrajowym, nie tylko dla szkół, ale wszy
stkie rodzaje map tematycznych ogólnokrajowych. One
powinny być opracowywane i wydawane przez PPWK.
Natomiast zdecydowanie kształtuje się mój pogląd na spra
wy redakcji i wydawania map turystycznych do użytku
ogólnego. Należy je redagować i wydawać w wojewódz
twach (choćby niektórych) lub w regionach. Względy jed
nolitości poziomu redakcyjnego i wydawniczego i inne
wymagania można załatwić przez wydanie odpowiednich
wytycznych i systematyczne szkolenie naukowo-techniczne.
Pogląd mój rozszerzam na wszystkie mapy o charakte
rze regionalnym, a więc mapy szkolne ujmujące tema
tycznie zagadnienia województwa, gminy, mapy turystycz
ne miast, mapy sozologiczne obszarów zagrożonych, mapy
statystyczne (gęstość zaludnienia, organizacji szkolnictwa,
handlu wewnętrznego i usług), mapy ochrony stref uję
cia wód itp. Za taką koncepcją organizacyjną przemawia
ją względy nakładcze.
ʌ

Ze względów komercyjnych mapy o treści ogólnokrajo
wej wymagają dużych nakładów, a takimi zainteresowane
jest Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartogra
ficznych. Natomiast mapy regionalne mają niższe nakłady,
zresztą zgodnie z lokalnymi potrzebami, i mogą być roz
wiązane siłami i środkami lokalnymi, na co jest wiele
przykładów.
Czy Pan widzi środowiska wojewódzkie, które mogłyby
podjąć się zadań kartograficznych przewidywanych dla
ośrodków regionalnych, oczywiście w powiązaniu z repro
dukcją własną kartograficzną lub w kooperacji z poligra
fią miejscową, na przykład w Poznaniu, Krakowie, Wro
cławiu, Gdańsku, Katowicach, Białymstoku, Szczecinie,
Warszawie, Rzeszowie?

Oczywiście trudno określić, w której z wymienionych
miejscowości można podjąć zadania kartograficzne. Wy
maga to szczegółowej analizy zespołów kadrowych, posia
danego wyposażenia, a co najistotniejsze — uwzględnie
nia ambicji i dynamiki kierownictwa i aktywu zawodo
wego przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych, i — co
należy podkreślić — ambicje te powinny być poparte real
nymi możliwościami kadrowymi i wyposażeniowymi. Na
podstawie opinii i przesłanek znanych w świecie geode
zyjnym prawie w każdej z nich można podjąć zadania
kartograficzne do potrzeb najogólniej rozumianej turysty
ki, sportu i wypoczynku. Redagowanie map w ośrodku
regionalnym jest znacznie ułatwione, na skutek możności
szybkiego uzyskiwania danych i poprawiania błędów na
posiadanych mapach.
W miastach wojewódzkich działają agendy turystyczne
o różnej organizacji. Są one i powinny być potencjalnymi
inspiratorami wydawania, a nawet współredagowania map.
W ośrodkach regionalnych znajdujemy nie tylko bazę
kadrową kartografów, lecz również bazę reprodukcyjną,
częściowo do nieznacznego uzupełnienia, ale nie wszędzie.
PPWK zwolnione od tych obowiązków będzie miało wy
zwolone moce produkcyjne dla wydawnictw ogólnokrajo
wych i eksportowych. Ogólnie mówiąc, zwiększą się kra
jowe możliwości kartograficzne.
Sprawy organizacyjne związane z wydawaniem map tu
rystycznych nie należą do najbardziej skomplikowanych
przedsięwzięć organizowanych w ostatnich dziesięcioleciach
i nie widzę potrzeby powoływania nowych przedsiębiorstw.
Istniejące OPGK mogłyby i przypuszczalnie chętnie pod
jęłyby działalność wydawniczą, powołując na ograniczo
nym własnym rozrachunku gospodarczym wydziały map
tematycznych, a w tym turystycznych. Taka forma orga
nizacyjna ma tę zaletę, że nie obciąża wydawanej map>·
zbyt wysokimi kosztami administracyjnymi. Zresztą mapa
turystyczna nie musi kosztować mniej niż litr benzyny,
gdyż zaoszczędzi ona nie jeden litr benzyny, byleby do
brze, przejrzyście i bezbłędnie informowała.
Na zakończenie proszę powiedzieć, Panie Inżynierze, czy
podziela Pan opinię grona profesorów Politechniki War
szawskiej, warunki bytowe kartografów skłaniają ich wy
chowanków do pracy w innych dziedzinach, innych spe
cjalnościach. Jaki to jest rząd zjawiska (przybliżona licz
ba kartografów), czy wyrównanie ich płacy przyniesie
efekty ewidentnie korzystne dla społeczeństwa i Skarbu
Państwa?

Pytanie jest bardzo istotne. Osobiście znam szereg geo
detów o specjalności kartograficznej, którzy ze względów
życiowych są zmuszeni do wykonywania innego zawodu
lub innej specjalności. Po prostu więcej zarabiali na swoje
i rodziny utrzymanie. Tymczasem ich umiejętności zawo
dowe, inwencja twórczej koncepcji kartograficznej, gruntowność i wszechstronność informacji, odpowiedzialności
za jakość przedstawianej dokumentacji stawia ich w rzę
dzie najlepszych fachowców techniczno-koncepcyjnych.
Dlatego zgadzam się w całej rozciągłości z gronem profe
sorów Politechniki Warszawskiej, iż ten motyw może być
również jednym z powodów głębokiego i długo trwającego
impasu w kartografii tematycznej, a w tym turystycznej.
A w gruncie rzeczy chodzi o kilkuset fachowców w skali
krajowej. Każda złotówka wydana na ich wynagrodzenie
za dzieła kartograficzne w wielokrotnym powieleniu za
sili Skarb Państwa.
Wywiad przeprowadził mgr inż. Bronisław LipiAski
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Apel z okazji 35-lecia PRL Kolegium Zjednoczenia

Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych „Geokart” do KSR
i załóg wszystkich przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych w kraju
W związku z 35 rocznicą powstania
PRL Kolegium zwraca się z apelem
do wszystkich przedsiębiorstw geode
zyjnych w kraju:
— o podejmowanie zobowiązań pro
dukcyjnych i czynów społecznych;
— o mobilizację kolektywów pra
cowniczych w kierunku elastycznego
przegrupowania sił i środków dla po
myślnego wykonania ważnych dla
gospodarki zadań, jak — wykonanie

W dniu 14 września 1978 roku od
było się Organizacyjne Zgromadzenie
Delegatów Kół SGP Oddziału Woje
wódzkiego w Zamościu. W zgroma
dzeniu udział wzięło 47 delegatów
kół z terenu województwa zamojskie
go oraz zaproszeni goście.
Otwarcia
zgromadzenia
dokonał
przewodniczący Komisji Organizacyj
nej, inż. Józef Kolanowski, który po
witał zaproszonych gości, a wśród
nich mgra inż. Władysława Zubalę
— sekretarza KW PZPR w Zamościu,
mgra inż. Mariana Pietrasa —
wicewojewodę zamojskiego doc. dra
inż. Stanisława Pachutę — człon
ka Rady Głównej NOT i zastęp
cę przewodniczącego Zarządu Głów
nego SGP, a także członków Zarządu
Głównego — mgra inż. Henryka J ędrzejewskiego — dyrektora biu
ra w GUGiK, przedstawicieli władz
województwa lubelskiego oraz przed
stawicieli Zarządu Oddziału Lubel
skiego SGP z inż. Janem Ziębą —
przewodniczącym Oddziału, przedsta
wicieli bratnich stowarzyszeń nauko
wo-technicznych w Zamościu oraz de
legatów na obrady. Na przewodniczą
cego obrad wybrano mgra inż. Adolfa
Wróbla.
W czasie obrad wicewojewoda za
mojski, mgr inż. Marian Pietras,
udekorował odznaczeniami państwo
wymi. koleżanki: Alicję Kocylak —
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Wandę
Wierzchowiak
—
Brązowym
Krzyżem Zasługi.
Przedstawiciel GUGiK, mgr inż.
Henryk Jędrzejewski, wręczył Srebrną
Odznakę ,,Za Zasługi w Dziedzinie
Geodezji i Kartografii” następującym
osobom: Bożenie Alkiewicz, Lesz
kowi Czukowi, Annie Chmie
lewskiej, Marianowi Drankows k i e m u,
Krystynie
Mazurek,
Zbigniewowi Parolowi, Czesławo
wi Pawelcowi, Tadeuszowi S o■wińskiemu,
Czesławowi
PodIewskiemu, Alicji S t ą s i e k.
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mapy zasadniczej dla dalszego rozwo
ju społeczno-gospodarczego woj. kato
wickiego (Uchwała Biura Politycznego
i Rady Ministrów nr 175/77) i zabez
pieczenia kompleksowego robót geo
dezyjnych i kartograficznych niezbęd
nych dla realizacji programu „Wisła”
(Uchwała XII Plenum KC PZPR o
zagospodarowaniu Wisły);
— o nieustanne działania na rzecz
wysokiej efektywności gospodarowa

nia i poprawy jakości pracy poprzez
wykorzystanie rezerw istniejących w
zainstalowanym już potencjale wy
twórczym i ludzkim.
Podjęcie apelu przez przedsiębior
stwa geodezyjne będzie miało istotny
wpływ na realizację programu rozwo
ju kraju i będzie godnym wkładem
dla uczczenia 35-lecia PRL.

Warszawa, 23 listopada 1978 r.

Zgromadzenie Wyborcze Delegatów Kół
Oddziału Wojewódzkiego SGP w Zamościu
Płk doc. dr inż. Stanisław Pachut a wręczył odznaczenia SGP. Złotą
Odznakę Honorową otrzymał kol. Ma
rian Król, Srebrną Odznakę Honoro
wą SGP otrzymali koledzy: Zbigniew
Asyngier, Janusz Dobrowolski,
Kazimierz Koziej, Wiktor Lemań
ski, Czesław Ł a c h n o, Zbigniew
Olszak, Henryk Tukiendorf.
Referat o działalności Komisji Or
ganizacyjnej wygłosił inż. Józef K oIanowski, natomiast referat na te
mat organizacji i zadań służby geo
dezyjnej województwa
zamojskiego
wygłosił
dyrektor
Wojewódzkiego
Biura Geodezji i Kartografii — mgr
Marian Król.
Po przerwie, w dyskusji głos za
brało 5 delegatów. Z zaproszonych go
ści zabierali głos między innymi: inż.
Jan Zięba — przewodniczący Lu
belskiego Zarządu Oddziału SGP, któ
ry przekazał gratulacje nowo powsta
łemu
Odddzialowii
Wojewódzkiemu
SGP w Zamościu, wyróżnił zasłużo
nych kolegów — aktywistów w pra
cy stowarzyszeniowej oraz omówił
pracę Zarządu Oddziału w Lublinie.
Przedstawiciel GUGiK, mgr inż.
Henryk Jędrzejewski, złożył ży
czenia pomyślnej jyacy Oddziału, na
stępnie omówił zadania służby geode
zyjnej, zadania organizacji społecz
nych oraz rozwój nowych technik
pracy tej służby.
Wicewojewoda zamojski podkreślił
zasługi geodetów województwa za
mojskiego w gospodarce narodowej.
W latach 1976—1978 zakończono wy
dawanie aktów uwłaszczeniowych, a
prace scaleniowo-wymienne wykona

no na obszarze ponad 23 000 ha użyt
ków rolnych.
Na rzecz inwestorów uspołecznio
nych wartość wykonanych prac w
tym okresie wyniosła 65 min złotych.
Z tego ponad połowę stanowią prace
geodezyjne związane z realizacją naj
większej obecnie w województwie, a
jednej z największych w kraju, kole
jowej linii hutniczo-siarkowej.
Na szczególne podkreślenie zasługu
je również praca geodetów w zakre
sie obsługi inwestorów indywidual
nych, to jest przy wydzielaniu dzia
łek budowlanych — zarówno pod bu
downictwo mieszkaniowe, jak i za
grodowe, których od początku bieżą
cego pięciolecia udostępniono prawie
3000.
Wysiłek służby geodezyjnej jest du
ży, a w dodatku potęgują go trudne
warunki atmosferyczne w wojewódz
twie zamojskim, brak sprzętu, trudno
ści lokalowe i kadrowe. Mimo to,
służba geodezyjna, dzięki wzorowej
postawie zawodowej, zadania te wy
konała.
Nowe zadania są coraz trudniejsze,
bowiem z każdym rokiem szybsze jest
tempo rozwoju województwa zamoj
skiego. W planie przestrzennego zago
spodarowania kraju wyznaczono dla
województwa zamojskiego produkcję
żywności jako główną i rosnącą funk
cję gospodarczą. Jest ona realizowana
przez rozwój produkcji rolnej, także
przetwórstwa rolno-spożywczego. Dal
sze funkcje województwa obejmują
rozwój przemysłu opartego na miej
scowych surowcach oraz inne gałęzie
przemysłu o swobodnej lokalizacji,
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Prezydium obrad, od lewej: inż. Józef Kolanowski — przewodni
czący Komitetu Organizacyjnego, inż. Jan Zięba — przewodniczący
Zarządu Oddziału w Lublinie, mgr inż. Adolf Wróbel — przewod
niczący obrad, inż. Tadeusz Dziadek — z-ca przewodniczącego
obrad, mgr inż. Zbigniew Asyngier — sekretarz obrad

rozwój turystyki i rekreacji, głównie
na terenie Roztocza i Zamościa, a tak
że obsługę transportu międzynarodo
wego, opartą na linii hutniczo-siarko
wej.
Prognozy rozwoju województwa do
1990 roku zakładają koncentrację
działań nad rozwiązaniem zagadnień
umożliwiających jak najlepsze wypeł
nienie zadań i poprawę warunków ży
cia jego mieszkańców.
W wyniku ogólnego postępu tech
niczno-organizacyjnego i koncentracji
procesów inwestycyjnych
wzrośnie
wydatnie towarowa produkcja rolna.
Rozbudowujemy i zmodernizujemy
przemysł
mleczarski,
cukrowniczy,
owocowo-warzywny, mięsny, meblar
ski, zakładów budowlanych, materia
łów budowlanych i innych.
Powstanie szereg obiektów i urzą
dzeń związanych z turystyczną funk
cją województwa.
Istotnej poprawie ulegnie infra
struktura techniczna, a zwłaszcza dro
gowa, kolejowa i służąca ochronie
środowiska
naturalnego.
Znacznie
zwiększy się i unowocześni baza socjalno-usługowa, głównie w ochronie
zdrowia, oświacie, budownictwie mie
szkaniowym oraz w handlu i usłu
gach.
W urzeczywistnieniu tych przemian
i kierunków rozwoju województwa

doniosłą rolę mają do spełnienia geo
deci. Przede wszystkim ich praca po
winna powodować i przyśpieszać dal
sze
przekształcanie
niekorzystnej
obecnie struktury agrarnej wojewódz
twa. Chodzi tu o nasilenie prac scaIeniowo-Wymiennych i obrót ziemią
między sektorami rolnictwa i użyt
kownikami. Znacznego wysiłku geode
tów wymaga ambitny program inwe
stycyjny
województwa
w
latach
osiemdziesiątych. Należy wykonać wie
le pomiarów oraz map i szkiców sy
tuacyjnych, często w bardzo krótkim
czasie, co i obecnie niejednokrotnie
ma miejsce.
Ofiarność i dotychczasowe zaanga
żowanie geodetów dają pewność, że
dołożą oni maksimum wysiłku, by
zadania wykonać terminowo. Takiej
postawy oczekuje społeczeństwo Zamojszczyzny, wojewódzka
instancja
partyjna i Urząd Wojewody Zamoj
skiego.
W realizacji tych prac geodeci mo
gą zawsze liczyć na życzliwość i po
moc kierownictwa
politycznego i
administracyjnego w województwie.
Wicewojewoda zamojski zapropono
wał, by władze Stowarzyszenia opra
cowały odpowiednie wnioski i przed
łożyły je władzom województwa. Jed
nocześnie
zapewnił,
że wszystkie

e
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Goście honorowi, od prawej: tow. Władysław Zubala — sekretarz
KW PZPR w Zamościu, tow. Marian Pietras — wicewojewoda
zamojski, płk doc. dr inż. Stanisław Pachuta — z-ca przewodni
czącego Zarządu Głównego SGP, inż. Józef Kuczmowski — sekre
tarz OW NOT w Zamościu

Dekoracja zasłużonych Odznaką „Za Zasługi w Dziedzinie Geo
dezji i Kartografii” przez mgra inż. H. Jędrzejewskiego

wnioski możliwe do zrealizowania bę
dą pozytywnie rozpatrzone.
Płk doc. dr inż. Stanisław Pachut a podziękował władzom politycznym
i administracyjnym za przychylny
stosunek do prac wykonywanych
przez służbę geodezyjną, zaś inż. J.
Kolanowskiemu za długoletnią
pracę stowarzyszeniową.
W następnym punkcie obrad delega
ci wybrali władze Oddziału. Przewod
niczącym Zarządu Oddziału został inż.
Józef Kolanowski, a na członków
Zarządu Oddziału wybrano: mgra inż.
Janusza Dobrowolskiego, inż.
Tadeusza Dziadka, mgra inż. Kazi
mierza Kozieja, mgra Mariana
Króla, Czesława Ł a c h n o, Fran
ciszka Roczniaka, Tadeusza S owińskiego,
mgra
inż.
Adolfa
Wróbla.
Ponadto wybrano Komisję Rewizyj
ną, Sąd Koleżeński oraz delegatów do
Oddziału Wojewódzkiego NOT.
Na zakończenie nowo wybrany prze
wodniczący, inż. Józef Kolanows k i, omówił przedstawione wnioski,
podał wytyczne do pracy Zarządu
oraz podziękował delegatom i gościom
za czynny udział w Zgromadzeniu.

Afgr inż. Adolf Wróbel
Zamość

Ekspozycja prac i sprzętu geodezyjnego na· sali obrad
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Międzynarodowe Sympozjum na temat:
„Planowanie, ekonomia i wykształcenie w fotogrametrii”

Kraków, 8 — 10 sierpnia 1978 roku
Polskie Towarzystwo
Fotograme
tryczne, działając w ramach Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich, kieruje
już w kolejnej drugiej kadencji pra
cami Komisji VI Międzynarodowego
Towarzystwa
Fotogrametrycznego.
Zgodnie ze statutem MFT, kraj kie
rujący pracami określonej komisji
technicznej jest zobowiązany do zor
ganizowania w czasie pomiędzy kon
gresami co najmniej jednego sympo
zjum międzynarodowego w zakresie
tematyki rozwijanej bieżąco w komi
sji. To było między innymi powodem,
że w dniach 8—10 sierpnia 1978 roku
odbyło się w Akademii Górniczo-Hut
niczej w Krakowie Sympozjum Komi
sji VI MFT na temat: Planowanie,
ekonomia i wykształcenie w fotogra
metrii. Organizatorem tego Międzyna
rodowego Sympozjum był Zakład Fo
togrametrii Instytutu Geodezji Gór
niczej i Przemysłowej Akademii Gór
niczo-Hutniczej w Krakowie. W orga
nizacji Sympozjum współdziałało Pol
skie Towarzystwo Fotogrametryczne,
a patronowało temu przedsięwzięciu
Międzynarodowe Towarzystwo Foto
grametryczne.
Problematyka bieżącej pracy Komi
sji, określona rezolucjami na ostatnim
Kongresie w Helsinkach w 1976 roku,
dotyczy spraw kształcenia, historii,
terminologii, rozpowszechniania infor
macji, planowania i organizacji prac
fotogrametrycznych, a także zagad
nień ekonomicznych, zawodowych i in
nych. Jak widać, jest ona bardzo roz
legła i narzuca konieczność aktywne
go działania międzynarodowego nie
tylko w ramach Towarzystwa Foto
grametrycznego, ale również w obrę
bie współdziałania z pokrewnymi or
ganizacjami międzynarodowymi, taki
mi jak na przykład Międzynarodowa
Federacja Geodetów (FIG) czy Mię
dzynarodowe Towarzystwo Kartogra
ficzne (ICA).
Problematykę Komisji przedstawio
no podczas pięciu sesji w 22 refera
tach lub sprawozdaniach z działalno

ści grup studiów. Jedna sesja była
poświęcona wspólnym zagadnieniom
Komisji V i VI. W Polsce działa pod
kierunkiem doc. Janusza W a piń
ski e g o (sekretarz dr Aleksandra
Bujakiewi cz)
Grupa
Studiów
2 Komisji V (Efektywność Kosztów
Fotogrametrii Bliskiego Zasięgu). Jed
na z siedmiu grup studiów Komisji
VI natomiast zajmuje się zagadnie
niami planowania i ekonomii. Zbliżo
na tematyka oraz zalecenia Rady MFT
do współdziałania w tym zakresie by
ły powodem organizacji wspólnej se
sji na Sympozjum Komisji VI w Kra
kowie.
Sesji pierwszej przewodniczył Jean
Cruset — przewodniczący (prezy
dent) MFT w bieżącej kadencji.
Sesji drugiej przewodniczył dr F.
Doyle — obecnie sekretarz general
ny MTF.
Trzecią Sesją kierował prof, dr G.
K o n e c ny — dyrektor Kongresu
MTF, który odbędzie się w 1980 roku
w Hamburgu.
Czwarta Sesja obradowała pod
przewodnictwem prof, dra A. J.
Brandenbergera, a piątą pro
wadził prof, dr S. K. Ghosh.
Sesje robocze poprzedziło uroczyste
otwarcie Sympozjum. W imieniu Ko
mitetu Organizacyjnego przemawiał
autor niniejszego sprawozdania, w
imieniu władz uczelni — rektor AGH,
prof, dr hab. Henryk Filcek, w
imieniu SGP i PTF — doc. dr inż.
Janusz
Wapiński,
w
imieniu
GUGiK — dyrektor Stanisław R óż a n k a. Sekretarz Komisji VI MTF,
dr inż. Józef Jachimski, odczytał
list prof. Michała Odlanickiego-Poczobutta. Przemawiał także
prezydent MTF — J. Cr u s e t.
Na Sympozjum wygłoszono następu
jące referaty:
— Realizacja produkcji fotograme
trycznej — model dla krajów rozwi

Uroczystość otwarcia. Siedzą od lewej: prof. G. Konecny — dy
rektor Kongresu MTF — 1980, dr F. Doyle — sekretarz generalny
MTF, inż. J. Cruset — prezydent MTF, prof. H. Filcek — rektor
AGH

jających się — mgr P. Misra (Indie),
wygłosił dr Wł. Mierzwa
— Organizacja i rozwój teledetekcji
w Polsce — doe. B. N e y (Polska).
— Ważność kartografii dla fotogrametrów i vice versa — prof. H.
Schmidt-Falkenberg (RFN)
— Sprawozdanie z działalności Gru
py Studiów VI-I (w zakresie kształce
nia) — prof, dr A. J. Brandenberg e r (Kanada).
— Sprawozdanie z działalności Gru
py Studiów VI-2 w zakresie opraco
wania podręcznika historii fotograme
trii — dr Teodor Błachut (Kanada).
— Sprawozdanie Grupy
Studiów
VI-3 w zakresie opracowywania trójjęzycznej terminologii fotogrametrycz
nej — prof, dr P. R. Wolf (USA).
— Sprawozdanie Grupy
Studiów
VI-4 w zakresie bibliografii i upo
wszechniania informacji fotograme
trycznych — dr inż. A. Linsenb a r t h (Polska)
— Sprawozdanie
Grupy
Studiów
VI-5 na temat: Co się dzieje z plano
waniem fotogrametrycznym — prof,
dr S. K. Ghosh (USA)
— Rola fotogrametrii w kształceniu
geodetów — prof, dr L. Homorodi
(Węgry).
— Wykształcenie
fotogrametryczne
— doświadczenia z krajów rozwijają
cych się — płk Μ. Μ. Datta (Indie),
wygłosił dr J. Jachimski
— Problemy związane z wprowa
dzeniem
wykształcenia
fotograme
trycznego w krajach rozwijających się
—płk G. K. Roy (Indie), wygłosił
prof. Zb. Sitek
— Wykształcenie
fotogrametryczne
w Ludowej Republice Bułgarii — prof.
Jv. Hayduszki (Bułgaria)
— Inwentaryzacja ośrodków kształ
cących w zakresie fotogrametrii w
Afryce — inż. C. T. Horsfall (Ni
geria)

Przyjęcie u prezydenta miasta Krakowa. Stoją od lewej: inż.
C. Horsfall (w głębi) — przewodniczący Nigeryjskiego Towarzy
stwa Fotogrametrycznego, dr F. Doyle — sekretarz generalny
MTF, dr B. Guzik — wiceprezydent miasta Krakowa, prof. Zb. Si
tek — przewodniczący Komisji VI MTF, prof. T. Oshlma z Ja
ponii, pani Horsfall z Nigerii
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Spotkanie towarzy
skie na Zamku w
Korzkwi. Od lewej :
doc. B. Ney — dy
rektor IOiK, inż.
C. Horsfall z Nige
rii, inż. J. Cruset —
prezydent MTF, pa
ni Cruset, dr Λ.
Linsenbarth — kie
rownik Grupy Stu
diów VI-4, mgr A.
Koncewicz — dy
rektor
OPGK
w
Krakowie, mgr B.
Kuchta z OPGK-Kraków,
inż. R.
Sandrik — dyrektor
Przedsiębiorstwa
Geodezji
Inżynier
skiej
w
Żylinie
(Czechosłowacja)

— Postęp w zakresie kształcenia fo
togrametrycznego i w badaniach w
USA — prof, dr S. K. Ghosh (USA)
— Przewidywane i porównawcze
koszty produkcji ortofotomap — mgr
G.
Otepka,
mgr E.
Jiresh
(Austria), wygłosił prof, dr G. K ο
πέ c n y.
— Ortofotografia w aspekcie anali
zy ekonomicznej — prof. Zb. Sitek
(Polska)
— Planowanie, organizacja i ekono
mia produkcji map Wielknskalowych
w Polsce — mgr J. Antonowicz,
mgr E. Jaskot, mgr Μ. Kapusta,
mgr J. Kuchta, dr Wł. Mierzwa,
mgr A. Urban, mgr Μ. Witecki
(Polska)
Na wspólnej sesji Grupy Studiów
VI-5 i Grupy Studiów V-2 wygłoszo
no następujące referaty:

— Problemy kierowania Opearcjami
fotogrametrycznymi — prof, dr S. K.
Ghosh (USA)
— Problemy związane z praktycz
nym zastosowaniem metod fotograme
trii naziemnej w Polsce — J. Ber
na s i k (Polska)
— Uwagi o technicznych i ekono
micznych problemach fotogrametrii
przemysłowej — dr Al. Bujakiew i c z,
doc. A. Majde, dr R.
Preuss, doc. J. Wapinski (Pol
ska)
— Niektóre problemy efektywności
fotogrametrii bliskiego zasięgu — L.
Hardegen (Szwajcaria)
— Techniczne i ekonomiczne aspek
ty fotogrametrii architektonicznej —
prof. Zb. Sitek, dr Wł. Mierzwa
(Polska)

Należy podkreślić, że prof. L. H omo r o d i oraz prof.· H. Schmidt-Falkenberg
reprezentowali na
Sympozjum bratnie międzynarodowe
organizuje, to jest odpowiednio —
FIG i ICA.
Po wygłoszeniu referatów i po dy
skusji odbyło się spotkanie aktywu
VI MTF, na którym omówiono dzia
łalność Komisji w najbliższych dwu
latach oraz przedyskutowano założe
nia do programu Kongresu w 1980
roku.
Osoby towarzyszące, których było
siedem, zwiedziły okolice i zabytki
Krakowa. Także uczestnicy Sympo
zjum mieli możność zwiedzenia Kra
kowa oraz Muzeum Żup Solnych w
Wieliczce. Wszystkie osoby biorące
udział w Sympozjum były podejmo
wane w Ośrodku Recepcyjnym Urzę
du Miasta Krakowa przez prezyden
ta miasta. Bardzo udaną imprezą by
ło spotkanie przy ognisku (pieczenie
szaszłyków) w romantycznych ruinach
zameczku w Korzkwi.
W Sympozjum udział wzięło 70 osób
z 19 krajów świata, w tym tak odleg
łych, jak: Indonezja, Japonia, USA,
Kanada czy Australia. Oficjalnym ję
zykiem był angielski, ale Polakom za
pewniono równoczesne tłumaczenie na
język polski.
Pod koniec 1978 roku wydano w
języku angielskim referaty wygłoszo
ne na Sympozjum. Zebrano je w spe
cjalnym numerze Zeszytów Nauko
wych. AGH pod hasłem: Papers for
the International Symposium Com
mission VI — Planning, E∞nomy and
Education in Photogrammetry.

Prof, dr hab. inż. Zbigniew Sitek
Przewodniczący Komisji VI
Międzynarodowego Towarzystwa
Fotogrametrycznego
Fotografie wykonał Stanislaw Stefanlszyn

Możliwości geodezji w zakresie dostarczania informacji o terenie

Z okazji IX Szczecińskich Dni Tech
niki w dniu 9 VI 1978 r. Zarząd Od
działu Wojewódzkiego Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w Szczecinie zor
ganizował spotkanie międzybranżowe
na temat: Możliwości geodezji jako
branży w dostarczaniu informacji o
terenie. Uczestnikami spotkania byli
pracownicy przedsiębiorstw i instytu
cji zainteresowanych tą problematyką,
przedstawiciele administracji i wyko
nawstwa geodezyjnego, a także dele
gaci współpracujących stowarzyszeń
naukowo-technicznych. Podstawą do
dyskusji był zbiór komunikatów, wy
dany w formie broszury, oraz wysta
wa przedstawiająca opracowania kar
tograficzne, fotogrametryczne i fotoInterpretacyjne.
Obrady
prowadził
przewodniczący Komisji Techniki ■—
inż. Andrzej M y ł k a. Wygłoszono na
stępujące komunikaty:
— Rola geodezji jako branży w do
starczaniu informacji o terenie — inż.
Stefan Balcer (SGP)
— Treść podkładów sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 ■' 1000 i 1:500
do celów projektowania UTbanistyczno-

-Orchitektonicznego — mgr inż. arch.
Władysława Leszczyszyn (SARP)
— Potrzeby rolnictwa w zakresie
materiałów geodezyjnych — mgr inż.
Zdzisław Wójcik (SITR)
— Zapotrzebowanie inżynierii sani
tarnej na usługi geodezyjne — inż.
Bogusław Brochman (PZITS)
— Dokumentacja geodezyjno-karto
graficzna dla modernizacji lub budo
wy zakładów przemysłu drzewnego —
mgr inż. Ryszard Huss (SITLiD)
— Opracowanie
geodezyjno-karto
graficzne do potrzeb projektowania
obiektów energetycznych — inż. Wła
dysław Janowski (SEP)
Następnie z-ca dyrektora OPGK ds.
Rozwoju, mgr inż. Henryk M u s i at o w i c z i z-ca dyrektora WBGiTR
ds. Techniczno-Urządzeniowych, mgr
inż. Bogusław Goldberg, przedsta
wili informację o działalności podle
głych jednostek.
Po przerwie, w czasie której ucze
stnicy oglądali wystawę, odbyła się
dyskusja. Postawiono następujące po

stulaty dotyczące potrzeb w zakresie
informacji o terenie:
1) w zakresie inżynierii sanitarnej:
— bieżąca aktualizacja map od
1 : 250 do 1 : 100 000;
— przedstawianie na mapach aktual
nego uzbrojenia terenu;
— lokalizacja skażeń atmosfery ze
wskazaniem źródeł;
— lokalizacja skażeń chemicznych i
termicznych wód;
— lokalizacja skażeń chemicznych
flory i gleby;
— lokalizacja przegnojowicowanych
użytków rolnych;
— przedstawienie sieci hydrogra
ficznej i warunków hydrogeologicz
nych;
— jednolitość materiału kartogra
ficznego na obszarze kraju;
— informowanie o nowoczesnych
technikach geodezyjnych i fotointerpretacyjnych ;
2) w zakresie architektury:
— przedstawianie na podkładach
mapowych orientacji w skali mniej
szej od skali opracowania;
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— aktualne granice władania;
— rzędne parterów i wysokości bu
dynków;
— kąty między bokami działek przy
zabudowie plombowej;
— lokalizacja uzbrojenia podziem
nego;
— klasyfikacja gleboznawstwa;
— systematyczne wykonywanie map
tematycznych według przykładu Atla
su map miejskich;
3) w zakresie elektroenergetyki:
— aktualność uzbrojenia podziem
nego wykonywanego na mapach;
— jednolitość map terenów rolnych;
4) w zakresie drzewnictwa:
— sukcesywna aktualizacja map za
kładów przemysłu drzewnego w skali
1 : 500;
— podkłady mapowe muszą odpo
wiadać przepisom dotyczącym stref
ochronnych;
5) w zakresie rolnictwa:
— bieżąca aktualizacja ewidencji
gruntów;
— wykonywanie map tematycznych
do urządzania kombinatów PGR;
— mapy tematyczne dotyczące uwil
gotnienia gleb, stanu i powierzchni

zasiewów oraz stopnia porażenia ich
chorobami lub szkodnikami;
6) w zakresie planowania gospodar
czego:
— mapy pozwalające na prawidło
we lokalizowanie inwestycji;
— podkłady dotyczące uwilgotnienia
gleb, zainwestowania nad- i podziem
nego, komunikacji itp.;
7) w zakresie ogólnym:
— konieczność ujednolicenia termi
nologii;
— wykorzystanie
fotointerpretacji
w geologii;
— informacje o istniejących mate
riałach i sposobie ich wykorzystywa
nia, a także o sposobie uzupełnienia
mapy zasadniczej treścią dodatkową;
— zwiększenie mocy produkcyjnej.
W
wystąpieniach
przedstawicieli
branży
geodezyjnej
poinformowa
no, że:
— Zakład Rozwoju Techniki OPG-Szczecin zajmuje się próbami fotointerpreta cyjnymi;
— jest możliwość korzystania z
ortofotomap;
— zamówienia na podkłady mapo
we należy składać w rejonowych

ośrodkach dokumentacji geodezyjno-kartograficznej OPGK. Zlecenia mu
szą określać zakres terytorialny, ska
lę opracowania oraz treść podkładów;
— w niedługim czasie województwo
szczecińskie otrzyma pokrycie mapą
topograficzną 1:10 000 o obniżonej
kwalifikacji;
— część miast otrzyma zastępczą
mapę zasadniczą w skali 1 :500;
— SGP będzie popularyzować nowe
techniki oraz informować administra
cję i wykonawstwo geodezyjne o po
trzebach branżowych.
Obrady zamknął główny geodeta
województwa — mgr inż. Bolesław
Wolny.
Spotkanie to nie wyczerpało całości
problematyki związanej z informacją
o terenie (komunikacja i melioracje
wodne). Przedstawione postulaty i in
formacje, być może, będą początkiem
lepszego jakościowo Zasnokajania po
trzeb branż współpracujących. Jednak
efekty nie będą zapewne od razu wi
doczne. Zależą one nie tylko od dzia
łania geodetów, lecz także od przed
stawicieli branż współpracujących.

Przewodniczący Komisji Szkolenia
Inż. Stefan Balcer
Szczecin

Mój start w zawodzie
W okresie dokonujących się istot
nych przemian w zawodzie geodety,
w sytuacji, w której w dużym stop
niu korzystamy z najnowszych osiąg
nięć nauki i techniki, sprawa startu
zawodowego i adaptacji w nowym
miejscu pracy powinna cieszyć sięf
ogólnym zainteresowaniem i troską
całego środowiska. Od tych pierw
szych miesięcy wiele zależy w póź
niejszej działalności inżynierów i tech
ników. Trudny okres poznawania za
wodu rzutuje na karierę młodego
absolwenta uczelni lub technikum, a
więc wpływa również pośrednio na
rozw’ój naszej dziedziny i na jej
wkład w naukę i gospodarkę narodo
wą. Z tego względu, znajomość praw
rządzących okresem adaptacji młode
go geodety może być bardzo przydat
na dla organizatorów produkcji, dla
dydaktyków, dla Stowarzyszenia.
Początek zatrudnienia jest jedno
cześnie jednym
z najciekawszych
okresów w życiu młodego człowieka,
wtedy bowiem następuje konfrontacja
wyobrażeń o przyszłej pracy i wła
snych możliwości z rzeczywistością,
która czasem różni się znacznie od
szkolnych wizji.
Wspólnie z Główną Komisją ds.
Młodej Kadry Geodezyjnej Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich redakcja Przeglądu Geode
zyjnego chce przybliżyć ogółowi geo
detów problemy młodych pracowni
ków. a jednocześnie dać im możność
podzielenia się refleksjami na temat
początków pracy zawodowej.
Ogłaszamy zatem konkurs pod ha
słem: Mój start w zawodzie, licząc na
udział licznego grona kolegów, którzy
mają za sobą problemy związane z
adantacją. Oczekujemy, że w nadesła
nych pracach znajdziemy odpowiedzi
na następujące pytania:
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— na ile przydatne okazały się
wiadomości wyniesione ze szkoły i
jakie na tym tle można mieć uwagi
do programu nauczania?
— czy zakład pracy stara się ułat
wić i skrócić czas adaptacji?
— jakie trudności w początkowym
okresie należałoby uznać za najpo
ważniejsze?
— jaka jest i powinna być w tym
okresie rola StoAvarzyszenia?
Oczywiście, nie prosimy o odpo
wiedź wprost na postawione pytania,
ale liczymy, że w relacji, utrzymanej
w dowolnej formie, znajda się inte
resujące nas zagadnienia. W zasadzie
nie ograniczamy rozmiarów tekstów
nadsyłanych na konkurs, ale nie ukry
wamy. źe nie powinny one przekra
czać 10 stron maszynopisu. Nie na
rzucamy również formy tekstu. Może
to być na przykład reportaż, pamięt
nik. list lub publicystyka stanowiąca
rozprawę na temat startu w zawo
dzie. Im ciekawiej, tym lepiej. W oce
nie weźmiemy pod uwagę nie tylko
walory merytoryczne, ale również ory
ginalność spojrzenia autora. Prosimy
o ciekawe tytuły. Zachęcamy do

Nominacje.profesorskie

udziału w konkursie również studen
tów i uczniów. Napiszcie, jak sobie
wyobrażacie przyjęcie do pracy za
kilka lat.
Prace oceni komisja powołana przez
SGP, która jednocześnie wytypuje po
zycje kwalifikujące się do publikacji
w Przeglądzie Geodezyjnym. Na ży
czenie autora możemy je opublikować
pod pseudonimem.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
przyzna nagrody w łącznej kwocie
18 000 złotych. Planujemywstępnie
następujący podział:
I nagroda
—
5000 zł
II nagroda
—
3000 zł
dwie III nagrody
— po 2000 zł
trzy wyróżnienia
— po 1000 zł
Oczekujemy na prace opatrzone
godłem (z nazwiskiem w zapieczęto
wanej kopercie) do dnia 30 paździer
nika 1979 roku.
Główna Komisja
ds. Młodej Kadry Geodezyjnej
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Redakcja Przeglądu Geodezyjnego

W dniu 27IX 1978 roku Rada Pań
stwa przyznała tytuł profesora nad
zwyczajnego pracownikom Instytutu
Geodezji i Kartografii, kolegom —
Andrzejowi
Hermanowskiemu
i Wojciechowi Januszowi.
Obu nowo mianowanym profesorom
składamy serdeczne gratulacje. Jest
szczególnie miło, że jeden z nich jest
naszym kolegą redakcyjnym.

Kolegium Przeglądu Geodezyjnego
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I Mistrzostwa Polski Geodetów w Strzelaniu Sportowym
W dniach 26—27 sierpnia 1978 roku
odbyły się we Wrocławiu I Mistrzo
stwa Polski Geodetów w Strzelaniu
Sportowym. Zawody przeprowadzono
w dwóch konkurencjach: KbKs —
50 m (pozycja leżąca) i pistolet —
25 m. W zawodach wzięły udział
4-osobowe drużyny z okręgowych
przedsiębiorstw geodezyjno-kartogra
ficznych z: Bydgoszczy, Gdańska, Ka
towic, Kielc, Koszalina. Olsztyna, Po
znania, Wrocławia (drużyny z 2 przed
siębiorstw), Zielonej Góry oraz z
WBGiTR we Wrocławiu i z MPG w
Łodzi.
Po zaciętych zmaganiach na strzel
nicy Stadionu Olimpijskiego we Wro
cławiu wyłoniono mistrzów indywi
dualnych i drużynowych w klasyfika
cji łącznej i w poszczególnych konku
rencjach.
W klasyfikacji łącznej I miejsce za
jęła drużyna OPGK-Wroclaw II, zdo
bywając 892 trafienia na 1000 możli
wych, II miejsce — drużyna OPGK-Wrocław I (880 punktów), III —
MPG-Łódź (783 punkty), IV — OPGK-Bydgoszcz (768), V — OPGK-Zielona
Góra.
W konkurencji KbKs — 50 m I
miejsce
zdobył
kolega Sylwester
Dembny z OPGK-Wroclaw I, zdo
bywając 178 punktów, II miejsce —
kolega Bernard Witczyk z OPGK-Wroclaw II (174 punkty), III — ko
lega Andrzej Nyc z WBGiTR-Wrocław (169).

t

t' .

W konkurencji pistolet — 25 m
I miejsce zdobył kolega Wojciech
Śmigielski z OPGK-Kielce, zdo
bywając 83 punkty na 100 możliwych,
II — kol. Sylwester Dembny z
OPGK-Wroclaw I (80), III — ex
aequo koledzy: Sylwester
Orze
chowski z OPGK-Gdańsk, Tadeusz
Chonlawko z OPGK-Koszalin i
Zbigniew P u k i ń s k i z OPGK-Wroclaw I, zdobywając po 75 punktów.
Ogłoszenie wyników zmagań spor
towych z wręczeniem pucharów i dyp

Komunikat
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geo
detów Polskich w Bydgoszczy organi
zuje w dniach 19—20 kwietnia 1980
roku Zjazd absolwentów Technikum
Geodezyjnego w Bydgoszczy.

lomów odbyło się w sali klubowej
NOT we Wrocławiu.
Dyrektor OPGK we Wrocławiu po
dziękował zawodnikom za sportową
walkę w przyjacielskiej atmosferze,
podkreślając nie tylko sportowe, ale
i poznawcze walory spotkania geode
tów całego kraju.
II Mistrzostwa Polski Geodetów w
Strzelaniu odbędą się w 1979 roku w
Bydgoszczy.
Szymon Kostelnik
OPGK-Wroclaw

Absolwentów chętnych do wzięcia
udziału w spotkaniu prosimy o prze
słanie pod adresem Oddziału SGP w
Bydgoszczy, ul. B. Rumińskiego 6,
85-030 Bydgoszcz, następujących da
nych:
— nazwisko i imię;
— aktualny adres;
— miejsce pracy;
— liczba miejsc hotelowych.
Program Zjazdu i szczegółowy ko
munikat
prześlemy
kolegom pod
wskazane adresy.

-

Samochód narzędziem pracy geodety
IV Samochodowe Mistrzostwa Polski Geodetów (26—28 V 1978

Organizowane już po raz trzeci
przez środowisko poznańskich geode
tów Mistrzostwa włączono do obcho
dów 250-lecia geodezji miasta Pozna
nia, umieszczając w materiałach raj
dowych elementy i symbolikę 250-le
cia.
Organizatorami imprezy byli: Sto
warzyszenie Geodetów Polskich, Fe
deracja „Ogniwo” i Automobilklub
Wielkopolski, przy czym bezpośrednio
zrealizowało ją Środowiskowe Koło
Automobilklubu przy PPGK „Geopoz”.
Patronat podsekretarza stanu, dra inż.
Czesława Przewoźnika — preze
sa Głównego Urzędu Geodezji i Kar
tografii — nadał imprezie szczególne
znaczenie, tworząc z niej element kon
solidujący środowisko geodetów oraz
Wyróżniający je społeczną aktywno
ścią i jednością, zarówno w pracy za
wodowej, jak i w organizacji nowych
form aktywnego wypoczynku.
W Mistrzostwach brały udział 42

załogi, w tym 2 z Czechosłowacji.
Trasa liczyła około 190 km, podzielo
nych na cztery etapy. Część etapów
zaprogramowano tak, że załogi prze
jeżdżały powtarzalne elementy w róż
nej kolejności, co eliminowało możli
wość jazdy bez samodzielnego rozwią
zywania zadań nawigacyjnych nie
zbędnych do prawidłowego przejecha
nia trasy i uzyskania potwierdzeń
przejazdu przez odpowiednie punkty
we właściwej kolejności. Opis trasy w
formie itinererów, ślepej mapy oraz
punktów nanoszonych ze współrzęd
nych stanowił zespół atrakcyjnych za
dań geodezyjnych, które uzupełniono
pytaniami związanymi z odwzorowa
niami, określeniem szacunkowych po
wierzchni stawu, odległości oraz śred
nicy ogromnych dębów — pomników
przyrody.
Dwie załogi zdyskwalifikowano już
po pierwszym etapie, pozwalając im
jednak nadal brać udział w następ

nych. Ciekawym elementem imprezy
było wprowadzenie jej w drugim dniu
na samochodowy tor wyścigowy w
Poznaniu. Rozegrano na nim pięć
szybkich prób. Warto zauważyć, że
zawodnicy nie rozwijali maksymal
nych prędkości na torze, co świadczy
o ich rozwadze i ostrożności.
W klasyfikacji drużynowej po raz
trzeci zajął I miejsce zespół z PPGK
„Geopoz”, zdobywając tym razem na
własność ufundowany przez prezesa
Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii cenny Srebrny Puchar. Po raz
trzeci też załoga Struzik i Dziur
ki e w i c z zdobyła Mistrzostwo Polski
w swej klasie. Najlepszą załogą na
próbach geodezyjnych byli koledzy:
Adam Zapilaj i Ryszard Kaczyń
ski.
W czasie Mistrzostw odbyło się po
siedzenie wyjazdowe Komisji Sportu
Rady Głównej Kultury Fizycznej
»1

Kl
Załoga J. Struzik — W. Dziurkiewicz po raz trzeci zdobyła mi
strzostwo w klasie do 1300 cm’

„Ogniwo”, któremu przewodniczyła
tow. Janina Gajewicz. Członkowie
Komisji brali udział w imprezie, w
tym jeden z nich — tow. Tadeusz
W a ł o s z — jako zawodnik. Komisja
ta wysoko oceniła walory sportowe,
humanitarne i organizacyjne imprezy.
Podkreślono też aktywność ośrodka
poznańskiego oraz społeczną aktyw
ność geodetów z całego kraju;
Na uwagę zasługuje fakt, że w
obecnych
Mistrzostwach
znacznie
mniej nagród niż poprzednio pozosta
ło w Poznaniu, co świadczy o takim
zaprogramowaniu tras i prób, by
znajomość terenu nie wpływała na
wyniki rajdu.
W zakończeniu rajdu, w części ofi
cjalnej oraz w spontanicznych spotka
niach towarzyskich brali udział: w
imieniu prezesa Głównego Urzędu Geo
dezji i Kartografii — dyrektor inż.
Henryk
Jędrzejewski, Zarząd
Główny
Stowarzyszenia
Geodetów
Polskich reprezentował mgr inż. Wła
dysław Kluz, Federację „Ogniwo” —
tow. Janina Gajewicz, Zarząd
Główny Związku Zawodowego Pra
cowników Gospodarki Komunalnej i
Terenowej — tow. Zbigniew Matu
szak. W imprezie brali udział: głów
ny geodeta województwa poznańskie
go — mgr inż. Włodzimierz Cheł
miński, główny geodeta miasta Po
znania — mgr Jerzy Pietrzyk,
przewodniczący Zarządu Wojewódz
kiego SGP — inż. Jerzy Piotrow
ski, dyrektor „Geopozu” — mgr inż.

Leszek Radwan, główny inżynier
OPGK Poznań — mgr inż. Wojciech
Pempera, przedstawiciel dyrektora
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Te
renów Rolnych w Poznaniu — mgr
inż. Kazimierz Owsianny.
Niedzielę po Mistrzostwach przezna
czono na aktywny wypoczynek w for
mie zorganizowanych przez Zakłado
wą Radę Kultury Fizycznej „Geopo
zu” zawodów sportowych. W ramach
zawodów odbył się m.in. konkurs węd
karski, turniej tenisa ziemnego, tur
niej szachowy, strzelanie i przeciąga
nie liny. Inicjatorem i głównym orga
nizatorem tych zajęć była kol. Anna
Barczyk.
Najpoważniejsze zadania, jakie po
stawili przed sobą organizatorzy Mi
strzostw, to propagowanie samochodu
jako:
— narzędzia pracy, zwiększającego
jej wydajność i podnoszącego jej ja
kość;
— środka technicznego polepszają
cego warunki pracy ludzi zatrudnio
nych z dala od bazy, w trudnych wa
runkach bytowych;
— środka, który, zwiększając ruch
liwość ludzi (szczególnie pracujących
w rozproszeniu), ułatwia im kontakty,
tworząc więź społeczną oraz umożli
wiając wymianę myśli, uwag i reflek
sji będących często nośnikami postę
pu i nowoczesności.
Zgodnie z oceną zawodników, zapro
szonych gości i organizatorów, zadania
te zrealizowano. Osiągnięto też popra-

Koleżanka Anna Janicka — najlepsza z pań — na samochodowym
torze wyścigowym w Poznaniu podczas szybkiej próby spraw
nościowej
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Zwycięzcy w klasie 1500 cm’: Z. Piotrowski — Μ. Gruszecki

TafaIica. Wyniki IV Samoehodnwyeh Miatreoatw Polaki
Geodetów

Miejsce

Drużyna

Punkty
karne

Klasyfikacja drużynowa

I
II
III

Poznań, PPGK I
Poznań. PPGK 11
Łódź, OPGK I

5172.0
5636.0
5707,B

Klasyfikacja generalna

I
II

III

Kucharczyk Adam, Blaezczyk Ry
szard: OPGK, Lublin
Struzik Julisz. Dziurkiewicz Wło
dzimierz; PPGK I, Poznań
Vyhnalak Miroslav, Srb Indrich;
Litomierzyce, AMK

1387,2

1424,8
1474,8

Klasa do 850 cm’

ɪ

II
III

Kucharczyk Adam, Błaszczyk Ry
szard; Lublin, OPGK
Janicka Anna, Winnowicz Czesław ;
Poznań. PPGK II
Drozdowski Ryszard, Kondek Bo
gusław; Łódź, OPGK II

I

V
cja
ckii
ucz
Zd2
rek
N
pro
pro
Pę
Ant
zim
N
trii
doc.
na
Fe:
Gos
dr
stęp
i di
tucii
Geo
pon <
Ząl

1387,2

1605,2
1708,4

Klasa do 1300 cm’

I
II

III

StruzikJuliusz, DziurkievHcz Wło
dzimierz: Poznań. PPGK I
Wyhnalak Miroslav, Srb Indrich;
Litomierzyce. AMK
Galant Jacek, Stanisz Bogdan;
Łódź, MPG

1424,8

IB

1474,8

1480,0

Organizatorzy korzystali z nagłośnienia wozu transmisyjnego MO
Na zdjęciu: kol. Bogdan Lulka

Mj
dził
cie i
roku
Grod
niu
w H
nyeh
1947
rżało
i Lic
i w
Geod
skiej
zawo
Proje
Wars
pracj
dezyj

Klasa powyżej 1300 cm’

:
I

II
III

Piotrowski Zbigniew, Gruszecki
Mieczysław; Poznań, OPGK I
Wieczór Vrladyslaw, Podwysocki
Marian; Łudź, OPGK I
Zgadzaj Zbigniew, Mazurkiewicz
Jan; Wrocław, OPGK I

1

1562,4
1766,8

1776.8 |

wę umiejętności kierowców, czego po
twierdzeniem były wyniki trudnej i
wymagającej precyzji tej samej próby
sprawnościowej, którą zawodnicy wy
konywali na początku rajdu i na za
kończenie ostatniego etapu.
Zawodnicy i goście rozjeżdżali się
jako przyjaciele, którzy poznali się na
trasie w czasie trudnej, sportowej ry

walizacji oraz w trakcie imprez re
kreacyjno-sportowych. Nawiązane kon
takty i znajomości z pewnością przy
czynią się też do lepszej współpracy
w przyszłości, nie tylko w czasie wy
poczynku i zabawy.

Z. Dobrzyński
Poznań

KRONIKA WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
W 1978 roku zakończyła się kaden
cja dotychczasowych władz akademi
ckich. W skład nowego kierownictwa
uczelni wszedł ponownie doc. dr hab.
Zdzisław Adamczewski jako pro
rektor ds. nauczania.
Na dziekana Wydziału powołano
prof, dra Henryka Le śni oka, a na
prodziekanów — doc. dra Mariana
Pękalskiego,
doc.
dra
hab.
Andrzeja Makowskiego i dra Ka
zimierza Czarneckiego.
Na dyrektora Instytutu Fotograme
trii i Kartografii powołano ponownie
doc. dra Janusza Wapińskiego, a
na zastępcę — doc. dra hab. Jerzego
Fellmanna. W Instytucie Geodezji
Gospodarczej dyrektorem został doc.
dr hab. Piotr Skłodowski, zaś za
stępcami — dr Stanisław Bialousz
i dr Witold Prószyński. W Insty
tucie Geodezji Wyższej i Astronomii
Geodezyjnej na dyrektora powołano
ponownie doc. dra hab. Zbigniewa
Ząbka, a na zastępców — doc. dra

Józefa Cieślaka i dra Jerzego R ogowskiego. W Instytucie Poligra
fii dyrektorem został ponownie doc.
dr Herbert C z i c h o ń, zaś zastępca
mi — dr Jerzy Struciński’i mgr
inż. Sławomir Magdzik.
Inauguracja
roku
akademickiego
1978/79 na studiach stacjonarnych Wy
działu odbyła się 23 września, na stu
diach zaocznych — 29 września, inau
guracja centralna — 6 października.
Na inauguracji studiów zaocznych
wykład wygłosił mgr inż. Lech Sta
niszewski, dyrektor Państwowego
Przedsiębiorstwa
Geodezyjno-Karto
graficznego w Warszawie. Temat wy
kładu: Nowe metody projektowania
podstawowych osnów geodezyjnych w
krajach rozwijających się — opraco
wanie wyróżnione w 1978 roku zespo
łową Nagrodą Państwową II stopnia.
Ponadto zaprezentowano wyróżnioną
pracę dyplomową mgra inż. Jana
Stanisza pt. Ocena możliwości wy

korzystania giroteodolitów w rozwią
zywaniu zagadnień geodezyjnych.
Z okazji rozpoczęcia nowego roku
akademickiego wyróżniono pracowni
ków Wydziału nagrodami Ministra
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech
niki za osiągnięcia w dziedzinie ba
dań naukowych oraz za osiągnięcia
dydaktyczne. I tak, indywidualne na
grody I stopnia otrzymali: doc. dr
hab Z. Adamczewski i prof, dr
hab. Cz. Kamela. Indywidualne na
grody II stopnia otrzymali: prof, dr
T. Lazzarini, prof, dr H. Leś n i o k, prof. F. Piątkowski i doc.
dr J. C i e ś 1 ak. Zespołowe nagrody
II stopnia otrzymał zespół w składzie:
prof, dr hab. Z. Kowalczyk, dr
Μ. Polak, mgr inż. Cz. Gałka,
mgr inż. R. Kowalski, mgr inż.
Z. Maj-Kozaczews ka i mgr inż.
R. Malarski oraz zespół w skła
dzie: doc. dr H. C z i c h o ń, mgr inż.
H. Dudziak i inż. K. Przasnek.
St.Tr.

IN MEMORIAM
Mgr inż. ANDRZEJ WACHOWSKI
Mgr inż. Andrzej Wachowski uro
dził się 8 sierpnia 1929 roku w War
cie w województwie łódzkim. W 1930
roku zamieszkał wraz z rodzicami w
Grodzisku Mazowieckim. Po ukończe
niu 6 oddziałów szkoły powszechnej
w 1941 roku rozpoczął naukę na taj
nych kompletach gimnazjalnych, a w
1947 roku otrzymał świadectwo doj
rzałości w Państwowym Gimnazjum
i Liceum w Grodzisku Mazowieckim
i w tymże roku wstąpił na Wydział
Geodezyjny Politechniki Warszaw
skiej. Od '1 Iipca 1952 roku pracował
zawodowo w Dziale Pomiarów Biura
Projektów Wodno-Melioracyjnych w
Warszawie, tam też otrzymał nakaz
pracy jako absolwent Wydziału Geo
dezyjnego PW. Dyplom ukończenia

studiów drugiego stopnia otrzymał w
1955 roku, zdając egzamin dyplomo
wy jako eksternista. Następnie w
1958 roku rozpoczął pracę w Spół
dzielni Pracy „Technoplan” w War
szawie, której pozostał wierny do
ostatnich dni życia. W tym czasie
aktywnie pracował społecznie jako
członek Rady Nadzorczej Spółdzielni,
następnie
przewodniczący
Komisji
Ekonomicznej Rady i w końcu za
stępca przewodniczącego Rady Spół
dzielni. Pracę zawodową w ,,Technoplanie” rozpoczął jako starszy projek
tant, a od września 1960 roku był
kierownikiem Działu Geodezyjnego i
wybrany został na członka Zarządu
Spółdzielni, W 1964 roku został kie
rownikiem technicznym Spółdzielni i

zastępcą prezesa ds. technicznych i
na tym stanowisku pracował do koń
ca życia. W 1977 roku pełnił przej
ściowo funkcję prezesa i po. kierow
nika Spółdzielni.
Równolegle z pracą w Spółdzielni
„Technoplan” pełnił funkcję biegłego
sądowego w zakresie geodezji oraz
stale doskonalił swoje kwalifikacje.
Był uczestnikiem Zaocznego Studium
Prawnego pod nazwą Prawo rzeczo
we w praktyce, zorganizowanego
przez Zarząd Okręgu Warszawskiego
Zrzeszenia Prawników Polskich, a
także szkolenia korespondencyjnego
w zakresie samorządu dla członków
zarządu, zorganizowanego przez Cen
tralny Związek Spółdzielczości Pracy.
Ukończył kurs poświęcony geodezyj
nej inwentaryzacji i projektowaniu

lokalizacji miejskich urządzeń pod
ziemnych i nadziemnych w ulicach
oraz placach, zorganizowany przez
Naczelną Organizację Techniczną —
Stowarzyszenie Geodetów Polskich w
Warszawie. Był uczestnikiem zaoczne
go kursu prawnego dla biegłych są
dowych, zorganizowanego przez Za
rząd Okręgu Warszawskiego Zrzesze
nia Prawników Polskich w Warsza
wie. Ukończył również kurs zaoczny
bhp dla personelu inżynieryjno-tech
nicznego, zorganizowany przez Ośro
dek Doskonalenia Kadr w Warsza
wie. W 1977 roku uzyskał świadectwo
ukończenia Zaocznego Studium Orga
nizacji i Zarządzania dla Kierowni
ków Ogólnych Spółdzielni Pracy, zor
ganizowanego przez Centralny Zwią

zek Spółdzielczości Pracy w Warsza
wie.
Bral czynny udział w pracach Koła
Zakładowego Stowarzyszenia Geode
tów Polskich, a jako kierownik tech
niczny Spółdzielni otaczał to Koło
stałą opieką.
Był odznaczony Odznaką „Zasłużo
nego Działacza Ruchu Spółdzielczego”,
Złotą Odznaką ,,Za Zasługi w Dzie
dzinie Geodezji i Kartografii” oraz
Odznaką „Za Zasługi dla Warszawy”.
Zmarł przedwcześnie, w pełni ży
cia, w wieku 49 lat po kilkumiesięcz
nej ciężkiej chorobie. Był człowiekiem
skromnym, uczynnym, koleżeńskim i
takim pozostanie w naszej pamięci.
Edward Lewandowski
Warszawa

Mgr inż. MODEST KAMIEŃSKI

W dniu 23 maja 1978 r. zmarł po
ciężkiej chorobie w wieku 68 lat mgr
inż. Modest Kamieński, wybitny geo
deta, wychowawca i nauczyciel kilku
pokoleń geodetów.
Urodzony w Grodnie 11 październi
ka 1909 r., w rodzinie inteligenckiej
(ojciec Jego był również geodetą), tam
też ukończył Męskie Gimnazjum im.
A. Mickiewicza. Po ukończeniu Wy
działu
Geodezyjnego
Politechniki
Warszawskiej uzyskał w 1935 r. dy
plom inżyniera geodety.
W zawodzie geodezyjnym pracował
od pierwszego roku studiów, początko
wo w instytucjach mierniczych w
Warszawie, a od ukończenia studiów
— na terenie Izby Skarbowej w Gru
dziądzu, aż do wybuchu wojny. W
latach 1935—1936 był zatrudniony przy
pomiarach związanych z reambulacją
map
katastralnych,
następnie do
1939 r. był kierownikiem działu ka
tastralnego w Grudziądzu, pełniąc do
datkowo funkcję rzecznika interesów
katastru w pomiarach podstawowych
wybrzeża morskiego, wykonywanych
przez Wojskowy Instytut Geograficzny.
Podczas okupacji, po trzymiesięcz
nym pobycie w obozie jeńców cywil
nych w Niemczech, pracował od ro
ku 1940 w Powiatowym Urzędzie Po
miarów w Sochaczewie jako kierow
nik działu technicznego i zastępca kie
rownika Urzędu.
Po wyzwoleniu uczestniczył w pra
cach związanych z reformą rolną. Od
kwietnia do Iipca 1945 r. — jako de
legat ds. organizacji geodezji Główne
go Urzędu Pomiarów Kraju — zabez
pieczał materiały geodezyjne w mia
stach woj. olsztyńskiego. Od Iipca
1945 do roku 1952 piastował stanowi
sko naczelnika Wydziału Pomiarów
w Urzędzie Wojewódzkim Pomorskim
w Bydgoszczy, później
Prezydium

WRN w Bydgoszczy. W latach 1953—
1972 był kierownikiem Delegatury
GUGiK w Bydgoszczy, a po reorgani
zacji administracji państwowej do
chwili przejścia na emeryturę w Iipcu
1975 r. pełnił kolejno funkcję kierow
nika oddziału i starszego inspektora
wojewódzkiego w Wydziale Gospodar
ki Przestrzennej, Geologii i Ochronj'
Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w
Bydgoszczy.
Jednocześnie, w latach 1949—1978,
jako wykładowca przedmiotów zawo
dowych, poświęcał się bez reszty
kształtowaniu osobowości fachowej i
moralnej swoich uczniów. Wykładał
przedmioty fachowe na Wydziale Mier
niczym Państwowych Średnich Szkół
Technicznych w Bydgoszczy, z które
go później powstało Technikum Geo
dezyjne w Bydgoszczy. Równolegle w
latach 1967—1970 wykładał geodezję
w Wyższej Szkole Inżynierskiej w
?
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Bydgoszczy. Po likwidacji Technikum
Geodezyjnego w 1973 r. uczył geode
zji w Liceum Pomaturalnym w Byd
goszczy. Swoją bogatą wiedzę i do
świadczenie zawarł między innymi w
podręczniku Geodezja dla klasy V
technikum geodezyjnego (pięć wydań),
który uczniom wszystkich średnich
szkół geodezyjnych pomaga zgłębić
tajniki naszego trudnego zawodu. Sta
wiając zawsze na pierwszym miejscu
obowiązek, mimo nękającej Go cho
roby, nie przerwał działalności dydak
tycznej do ostatnich chwil życia.
Swoją prawą postawą i głęboką
wiedzą, a zarazem życzliwością, bez
interesownością i skromnością zyskał
duży szacunek i niepodważalny auto
rytet nie tylko w środowisku geode
zyjnym.
Jako długoletni kierownik admini
stracji geodezyjnej województwa byd
goskiego, zawsze i w każdych oko
licznościach godnie reprezentował i
podnosił
rangę
zawodu
geodety.
Aktywnie i ofiarnie działał w Stron
nictwie Demokratycznym oraz w Sto
warzyszeniu Geodetów Polskich.
Za działalność zawodową i społecz
ną został odznaczony Srebrnym Krzy
żem Zasługi, Medalem X-Iecia Polski
Ludowej, Złotym Krzyżem Zasługi,
Złotą Odznaką „Za Zasługi w Dzie
dzinie Geodezji i Kartografii”, Srebr
ną Odznaką Honorową NOT, Krzy
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski i Brązowym Medalem „Za Za
sługi dla Obronności Kraju”.
Magister inżynier Modest Kamieński
pozostanie w naszej pamięci jako
człowiek oddany bez reszty sprawom
geodezji i wychowania młodzieży.
Cześć Jego pamięci!

Inż. Karol Bogaczyk
Bydgoszcz

INFORMACJE Z GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII
B W dniu 31 sierpnia 1978 roku od
było się posiedzenie Kolegium Głów
nego Urzędu Geodezji i Kartografii,
na którym omówiono realizację Kra
jowego programu wykonania i moder
nizacji mapy zasadniczej w I półro
czu 1978 r. Z przedstawionej informa
cji wynikało, że w okresie tym przed
siębiorstwa
geodezyjno-kartograficz
ne zgrupowane w Zjednoczeniu „Geokàrt” wykonały 36% rocznych zadań
w zakresie mapy zasadniczej, przy
czym stan ten jest podobny do stanu
zaawansowania wykonania planu rocz
nego osiągniętego w I połowie 1977 r.,
oraz że nastąpił wzrost produkcji
mapy zasadniczej o 10% w porówna
niu do produkcji w I półroczu 1977
roku. Kolegium przyjęło do wiado
mości informację wraz z wnioskami
zmierzającymi do zapewnienia pełnej
Iealizacji zadań w 1978 roku. Jedno
cześnie Kolegium zaleciło dokonanie
analizy przypadków wykonywania w
1978 r. mapy zasadniczej o niepełnej
treści oraz bilansu ustalonych przez
GUGiK programów w zakresie pro
dukcji bazowej i porównanie z moż
liwościami produkcyjnymi przedsię
biorstw.
Ponadto Kolegium
przyjęło do
akceptującej wiadomości informację
dotyczącą stanu realizacji wniosków i
postanowień podjętych na posiedze
niach Kolegium GUGiK.

■ Kolegium GUGiK, obradujące w
dniu 21 września 1978 r., pozytywnie
oceniło i zaakceptowało projekt Naro
dowego Planu Społeczno-Gospodarcze
go i budżetu Głównego Urzędu Geo
dezji i Kartografii na 1979 roku. W
projekcie tym przewidziano wzrost w
1979 r. globalnej produkcji przedsię
biorstw
geodezyjno-kartograficznych
planu centralnego i terenowego o
6,6% w porównaniu do przewidywa
nego wykonania planu w 1978 r.,
przy obniżonym poziomie zatrudnienia
o 0,6%, wzroście przeciętnych płac o
2,9% i wzroście wydajności pracy o
7,2%. Przewidziano w nim także
zwiększenie udziału produkcji bazo
wej (obejmującej osnowy geodezyjne,
mapy topograficzne, mapę zasadniczą
i ewidencję gruntów) w ogólnej pro
dukcji przedsiębiorstw planu central

nego z 53,7% w 1978 r. do 56,4% w
1979 Γ.
Kolegium rozpatrzyło także infor
mację o wykonaniu zadań produkcyj
nych i wskaźników ekonomiczno-fi
nansowych przedsiębiorstw geodezyj
no-kartograficznych
Zjednoczenia
„Geokart” za okres I półrocza 1978 r.
Z informacji wynikało, że w okresie
tym zadania produkcyjne w skali
Zjednoczenia zrealizowano pomyślnie.
Plan produkcji podstawowej wykona
no w 102,6%. Zrealizowano 49,2% za
dań rocznych. Produkcja była więk
sza o 12,6% od wykonanej w I pół
roczu 1977 roku. Kolegium pozytyw
nie oceniło uzyskane wyniki w za
kresie produkcji i kształtowania się
relacji ekonomicznych, zwracając przy
tym uwagę na potrzebę mobilizacji ca
łego aparatu Zjednoczenia i przedsię
biorstw
geodezyjno-kartograficznych
w kierunku zapewnienia pełnego wy
konania zadań 11 półrocza 1978 r. oraz
na potrzebę zwiększenia starań w za
kresie realizacji planu zakupów sprzę
tu dla przedsiębiorstw.
Ponadto Kolegium przyjęło do wia
domości informację o pracach wyko
nywanych w obiekcie Ciechanów —
mapa zasadnicza, ze szczególnym
uwzględnieniem rezultatów próbnego
wdrożenia nowej technologii zakłada
nia i pomiaru szczegółowych osnów
geodezyjnych, a także kolejną infor
mację o stanie zatrudnienia geodetów
gminnych.
■ Na posiedzeniu Kolegium GUGiK
w dniu 28 września 1978 r. rozpatrzo
no projekt wytycznych technicznych
i organizacyjnych modernizacji i pro
wadzenia ewidencji gruntów w mia
stach, który ma na celu ukierunko
wanie działań w tym zakresie do cza
su wydania nowych przepisów doty
czących ewidencji gruntów. Działania
te zmierzają do realizacji Nowoczesne
go modelu ewidencji gruntów, ustalo
nego przez GUGiK w 1977 r. Przyjęte
zasady modernizacji ewidencji grun
tów w miastach przewidują między
innymi aktualizację istniejącego ope
ratu ewidencji gruntów, zastąpienie
dotychczasowej mapy
ewidencyjnej
mapą zasadniczą o pełnej treści oraz

wprowadzenie informatycznego podsy
stemu ewidencji gruntów. Wprowa
dzenie
projektowanych wytycznych
ma nastąpić od stycznia 1979 r., w
wyniku decyzji prezesa GUGiK, po
uprzednim przekonsultowaniu ich z
przedsiębiorstwami geodezyjno-karto
graficznymi i głównymi geodetami
województw. Kolegium przyjęło przed
stawione opracowanie wraz z wnio
skami zmierzającymi do realizacji wy
tycznych.
Kolegium przyjęło także do wiado
mości kolejną informację o stanie
realizacji programu prac w zakresie
wykorzystania obrazów satelitarnych
i zdjęć lotniczych do potrzeb gospo
darki narodowej. Członkowie Kole
gium obejrzeli nowoczesną, specjali
styczną aparaturę, którą zainstalowano
ostatnio w Ośrodku Przetwarzania
Obrazów Lotniczych i Satelitarnych
IGiK.
i
Ponadto Kolegium rozpatrzyło oce
nę realizacji Programu wykonania
map topograficznych dla celów gospo
darczych w latach 1978—1981. Z oce
ny tej wynikało, że w 1978 r. nastą
piło przyspieszenie tempa wykonania
map topograficznych w porównaniu
z rokiem ubiegłym, jednak powstały
pewne opóźnienia w realizacji progra
mu, spowodowane głównie brakiem
dostatecznej liczby kadry rysowni
ków. W związku z tym zaistniała ko
nieczność mobilizacji sił i środków w
kierunku pełnego zrealizowania zadań
wynikających z programu. Kolegium
przyjęło do wiadomości tę ocenę z
wnioskami zmierzającymi do usunię
cia istniejącego zagrożenia realizacji
zadań.
W końcowej części posiedzenia Ko
legium przyjęło do wiadomości infor
mację o stanie prac związanych z
realizacją na terenie miast ustawy z
dnia 26 października 1971 r. o uregu
lowaniu własności gospodarstw rol
nych wraz z wnioskami zmierzający
mi do przyspieszenia wykonania do
kumentacji
geodezyjnej
niezbędnej
do wydania aktów własności w wo
jewództwach, w których realizacja
ustawy jest jeszcze nie zakończona.
Inż. Tadeusz Dulski

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej SGPi
za sierpień 1978 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w sierpniu 1978 roku wy
niosły 41 937 złotych.
W sierpniu 1978 roku wypłacono 6
zapomóg pośmiertnych
na
kwotę
60 000 złotych.
W okresie sprawozdawczym obję
tym niniejszą informacją zmarli na
stępujący koledzy: Mieczysław Ko-

czan z Oddziału SGP w Gdańsku, lat
69, zmarł 16 VI 1978 r. (zawiadomienie
nr 1380); Fryderyk Zdybalski z Od
działu SGP w Krakowie, lat 86, zmarł
26 VII 1978 r. (zawiadomienie nr 1381);
Brunon Kierszka z Oddziału SGP w
Bydgoszczy, lat 92, zmarł 1VII 1978 r.
(zawiadomienie nr 1382); Stanisław
Wysocki z Oddziału SGP w Warsza
wie, lat 76, zmarł 19 VII 1978 r. (za
wiadomienie nr 1383); Stanisław Be
nedykt Buczek z Oddziału SGP w

Rzeszowie, lat 40, zmarł 8 VIII 1978 r.
(zawiadomienie nr 1384); Teodor Wołoszczuk z Oddziału SGP w Opolu,
lat 85, zmarł 11 VIII 1978 r. (zawiado
mienie nr 1385).
KASA ZAPOMOGOWA

W sierpniu 1978 roku wypłacono
1 zapomogę losową w kwocie 1000
złotych, koledze z Oddziału w Bia
łymstoku.
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Z działalności Sekcji Kartograficznej SGP
Sekcja Kartograficzna Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich od szeregu lat organizuje spotkania seminaryjne w
ośrodkach geodezyjno-kartograficznych. Podstawowym ce
lem spotkań jest odpowiedni dobór tematyki, głównie w
zakresie zagadnień technologicznych, i omówienie jej w
gronie licznych specjalistów. W seminariach biorą zwykle
udział przedstawiciele pracowni kartograficzno-reprodukcyjnych, instytutów naukowo-badawczych — zarówno bran
żowych, jak i instytutów uczelniach. Omawiana proble
matyka jest dostosowana do zainteresowań środowiska
kartograficznego. Przedmiotem rozważań są również zada
nia produkcyjne i kierunki rozwoju kartografii. Stale prze
wija się zagadnienie wyposażenia produkcji kartograficz
nej w urządzenia, aparaty, przyborniki, materiały i naj
właściwszego wykorzystania ich, aby zapewnić warunki
stabilności, a następnie kartometryczność sporządzanych
reprodukcji.
Podejmowane jest zagadnienie poszukiwania materiałów
i urządzeń zastępczych, dążenie do realizacji krajowych
uruchomień, rozwijania racjonalizacji i wynalazczości pra
cowniczej. Bezpośrednim czynnikiem wywołującym zainte
resowanie w zakresie własnych rozwiązań są stale pogłę
biające się niedobory zarówno w dostawach podstawowego
i uzupełniającego sprzętu, przyborników, jak i różnych ma
teriałów pozwalających realizować nowoczesne technologie.
Udział w spotkaniach seminaryjnych wielu specjalistów,
zarówno teoretyków, jak i bezpośrednich wykonawców, ma
jących wieloletnie doświadczenie produkcyjne, w tym rów
nież organizatorów produkcji, zapewnia rozwijanie cieka
wej, rzeczowej dyskusji. Szczególnie poważnym aspektem
spotkań jest wymiana doświadczeń i konsultacja organizacyjno-technologiczna, mająca bezpośredni skutek w produk
cji kartograficznej. Nawiązywana jest bezpośrednia więź
koleżeńska między różnymi ośrodkami, a także współpra
ca. Kierunek ten jest słuszny i wpływa dodatnio na kształ
towanie środowiska kartograficznego, szczególnie na dosko
nalenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji, samokształce
nie. Działalność tę chcemy w dalszym ciągu rozwijać, z za
łożeniem, aby co najmniej raz w kwartale organizować w
różnych miastach spotkania dyskusyjne dla omówienia
najistotniejszych zagadnień produkcji i technologii karto
graficznej.
W ostatnich miesiącach Sekcja Kartograficzna zorgani
zowała kilka spotkań seminaryjnych tego typu.
W dniu 1 grudnia 1977 roku odbyło się spotkanie w Bia
łymstoku. W świetle dotychczasowych osiągnięć i doświad
czeń omawiano problematykę kartografii tematycznej do
potrzeb gmin. Seminarium odbyło się pod nazwą: Mapy
tematyczne gmin. Stwierdzono ogromne i narastające zain
teresowanie środowiska różnymi opracowaniami kartogra
ficznymi przeznaczanymi do potrzeb rolnictwa, leśnictwa,
ochrony środowiska, racjonalnego zagospodarowania i wy
korzystania dla rolnictwa zasobów wodnych, planowania
przestrzennego na szczeblu gminy. Do celów planowania,
realizacji projektów i prowadzenia działalności gospodar
czej niezbędne są mapy hydrograficzne (stosunków wod
nych), mapy glebowo-rolnicze i bonitacyjne, mapy infra
struktury technicznej obszarów miejskich, przemysłowych
i osiedlowych.
Dyskusja kierunkowa wiązała się bardzo ściśle z pro
blemami technicznymi wykonawstwa i dotyczyła dalszej
modernizacji bazy technologicznej, doskonalenia kadry,
polepszania zaopatrzenia w materiały, szczególnie w mate
riały produkowane w kraju. Wysuwano potrzebę szkole
nia kursowego, opracowania szczegółowych zaleceń tech
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nologicznych dotyczących nowych sposobów i technologii,
wykonywania w skali laboratoryjnej niektórych zestawów,
takich jak roztwory uczulające papier do kopiowania dwuazowego, warstwy rytownicze, dalszego polepszania jakości
krajowych filmów graficznych, uruchomienia w kraju pro
dukcji folii poliestrowej uzdatnionej do prac rysowniczych.
W dniu 30 marca 1978 roku, w Ursusie, zorganizowano
spotkanie seminaryjne na temat: Stabilność filmów gra
ficznych w aspekcie reprodukcji kartograficznej. Zespół
pracowników Ośrodka Badań i Doświadczeń Okręgowego
Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Ursusie,
pod kierunkiem inż. Ryszarda Umeckiego, przeprowa
dził serię badań przydatności filmów graficznych, w tym
szczególnie filmu GO-5,0 (produkowanego przez Warszaw
skie Zakłady Fotochemiczne), w procesach kartograficzno-reprodukcyjnych. Dyskusja odbyła się z udziałem przed
stawicieli wymienionych zakładów oraz licznych przedsta
wicieli przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych. Wyso
ko oceniono nowy polski film graficzny i stwierdzono, że
pod względem niektórych parametrów technicznych odpo
wiada on produktom firmy ORWO, a nawet Agfa Gevaert.
Określono warunki technologiczne przechowywania i obrób
ki filmu, w którym uzyskuje się najkorzystniejsze wyniki
techniczne i najwyższą stabilność wymiarową.
W wyniku ożywionej dyskusji stwierdzono również, że
film ten z dobrymi efektami technicznymi jest stosowany
do wykonywania tak zwanych odwrotek, Iewoczytelnych
diapozytywów. Jest to technologia, dzięki której podczas
fotoreprodukcji nie wykonuje się negatywu, co skraca czas
operacji fotograficznej i zmniejsza zużycie materiału. Uwa
gi zgłaszane przez licznych użytkowników tych materiałów,
wypływające z doświadczeń produkcyjnych, przekazano
producentowi, co przyczyni się do dalszego doskonalenia
polskiego filmu graficznego.
Wymiana doświadczeń przyczyniła się do znacznego roz
szerzenia zakresu zastosowań polskich materiałów graficz
nych w kartograficznych procesach reprodukcyjnych oraz
do podniesienia jakości reprodukcji w ściśle kontrolowa
nych procesach technologicznych.
W dniu 27 kwietnia 1978 roku odbyło się w Warszawie
seminarium Sekcji Kartograficznej na temat: Badanie wa
runków geometrycznych aparatów fOtoreprodukcyjnych. Te
mat omówił dr inż. Tadeusz Chrobak z AGH. Proble
matyka stabilnośoi fotoreprodukcji i kartometryczności
map przetwarzanych fotograficznie znajduje się również
w kręgu szczególnego zainteresowania. Przedstawiona, sto
sunkowo prosta, metoda badań pozwala na szybkie spraw
dzenie prawidłowości rektyfikacji aparatów fotoreprodukcyjnych i na określenie klasy technicznej aparatów. Infor
macje te są konieczne do prawidłowej eksploatacji sprzę
tu kartograficzno-reprodukcyjnego.
Temat wywołał interesującą dyskusję, omawiano zakres
i sposoby wykorzystania metody podczas okresowego bada
nia aparatów fotoreprodukcyjnych.
Na seminarium Sekcji Kartograficznej w dniu 9 czerw
ca 1978 roku angielska firma OGEL OZALID prezentowała
uzrądzenia, materiały i technologie przydatne w procesach
redakcyjnych i wydawniczych. Materiały firmy od szeregu
już lat są stosowane z dużym powodzeniem w pracach
redakcyjnych i reprodukcyjnych. Zadawano pytania z za
kresu zastosowań i wykorzystania materiałów i urządzeń.
Zarówno podczas dyskusji, jak i w bezpośrednich rozmo
wach, omówiono nabyte doświadczenia w tej dziedzinie.
B.
L.
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Mgr inż. JERZY SUJECKI
Dzial Planowania i Ekonomiki

Wdrażanie wyników prac naukowo-badawczych z zakresu
geodezji i kartografii
Dążeniem każdej jednostki naukowo-badawczej jest, aby
podejmowane prace wykonywane były w pełnych cyklach
badawczych i wyniki tych prac znajdowały pełne zasto
sowanie w gospodarce narodowej.
Najlepszym dowodem na to, że praca naukowo-badaw
cza osiągnęła określony cel społeczno-gospodarczy jest jej
wdrożenie z wynikiem pozytywnym w produkcji. W za
leżności od ilości wdrożeń i ich wartości ocenia się dzia
łalność jednostek naukowo-badawczych.
W Jednolitej metodyce oceny działalności placówek ba
dawczych i rozwojowych opracowanej na zlecenie Mini
stra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki przez Insty
tut Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszaw
skiej określono kilka wskaźników dotyczących oceny pla
cówek w stosunku do wielkości wdrożonych prac n-b w
gospodarce narodowej. Wskaźniki te m.in. określają pro
centowo liczbę i wartość tematów wdrożonych w roku
sprawozdawczym w stosunku do ogólnej liczby i wartości
tematów badawczych wykonanych przez placówkę w da
nym roku.
Również zgodnie z Jednolitą metodyką... przy obliczaniu
efektywności ekonomicznej działalności placówki badaw
czej uwzględnia się przyrost zysku w gospodarce narodo
wej powstały w rezultacie wdrożeń placówki.
Jak z powyższego widać — wdrożenia są jednym z za
sadniczych kryteriów, wg których ocenia się działalność
jednostek naukowo-badawczych.
Jednocześnie należy stwierdzić, że wykonywanie pracy
badawczej na konkretne zlecenie i sprzedanie jej zlece
niodawcy nie musi j⅛szcze świadczyć o tym, że praca ta
została wykorzystana i zastosowana w produkcji. Dopiero
system zrealizowanych umów wdrożeniowych jest dosko
nałym i ostatecznym weryfikatorem wartości prac badaw
czych. A to dlatego, że prace wdrożeniowe wykonuje się
ná konkretnym obiekcie produkcyjnym, a po ich zakoń
czeniu wdrażający określa uzyskane efekty ekonomiczne
i społeczno-gospodarcze lub też stwierdza, że prace wdro
żeniowe zakończyły się wynikiem negatywnym.
Poza tym umowy wdrożeniowe umożliwiając tworzenie
funduszy nagród i efektów stwarzają finansową zachętę
dla uczestników wdrożenia, co z kolei przyczynia się do
zintensyfikowania stosowania wyników prac naukowo-ba
dawczych w produkcji.
Ogólne zasady finansowania i zawierania umów wdro
żeniowych oraz zasady tworzenia funduszy wdrożeniowych
określone zostały w Uchwale Rady Ministrów nr 289
z dnia 21 grudnia 1973 r. (MP nr 2 z dnia 16 1 1974 r.,
poz. 9) oraz uzupełnione w wytycznych ministra Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Finansów oraz Pracy,
Płac i Spraw Socjalnych z dnia 6 sierpnia 1975 r, w spra
wie zapewnienia prawidłowego stosowania zasad tworze
nia efektów wdrożeniowych i funduszu nagród wdrożenio
wych oraz wypłaty nagród z tych funduszów.
Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów oraz wytycznymi
trzech ministrów, szczegółowe zasady ustalania efektów
ekonomicznych oraz ustalania udziału jednostek badaw
czych w tych efektach określają właściwi ministrowie, je
śli wymaga tego specyfika działalności danej branży. Ta
kim resortowym przepisem obowiązującym państwową
służbę geodezyjno-kartograficzną jest zarządzenie nr 7 mi
nistra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie umów
wdrożeniowych i funduszu efektów wdrożeniowych (Dz.
Urz. Min. Adm. Gospodarki Terenowej i Ochrony Środo
wiska nr 2 z dnia 21 czerwca 1976 r., poz. 4).

Zgodnie z tymi przepisami sposób zawierania umów
wdrożeniowych uzależniony jest od rodzaju tworzonego
funduszu: efektów czy nagród wdrożeniowych.
Zasady tworzenia tych funduszy i sposób podziału na
gród wdrożeniowych przedstawiono w tablicy 1.
Umowa wdrożeniowa poza oznaczeniem stron, daty
i miejsca zawarcia umowy powinna zawierać m.in.:
1) szczegółowy zakres niezbędnej pomocy autorskiej wy
konawcy pracy badawczej;
2) termin rozpoczęcia stosowania w praktyce pracy nau
kowo-badawczej przez wdrażającego oraz termin zakoń
czenia prac wdrożeniowych;
3) zobowiązania przedsiębiorstwa wdrażającego;
4) koszt wdrożenia.
W związku z powyższym niezbędnymi załącznikami do
umowy wdrożeniowej są:
— druk pn. Prace, jakie wykona placówka badawcza:
— druk pn. Prace, jakie wykona zamawiający (wdraża
jący);
— wykaz dokumentów i przedmiotów stanowiących re
zultat pracy naukowo-badawczej;
— kalkulacja wstępna.
Przy spisywaniu umowy z wykorzystaniem funduszy
efektów wdrożeniowych dodatkowym załącznikiem jest:
Wstępna kalkulacja wielkości spodziewanych efektów eko
nomicznych z wdrożenia pracy badawczej.
Celem wdrażania innowacji technicznej w produkcji jest
uzyskanie efektów ekonomicznych i społeczno-gospodar
czych; mogą to być:
1) efekty oszczędnościowe, takie jak:
— obniżenie bezpośrednich kosztów produkcji;
— obniżenie kosztów pośrednich produkcji;
— obniżenie nakładów na zakup lub remont urządzeń;
— obniżenie nakładów inwestycyjnych;
— skrócenie cyklu inwestycyjnego.
2) efekty zwiększenia produkcji;
3) efekty poprawy jakości;
4) efekty uruchomienia nowej produkcji;
5) efekty poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony środowiska.
Efekty te mogą występować oddzielnie lub też łącznie
i wtedy całkowity efekt z zastosowania pracy badawczej
w produkcji należy liczyć jako sumę wszystkich efektów
powstałych w trakcie wdrożenia.
Zgodnie z uchwałą nr 289 Rady Ministrów z dnia
21 grudnia 1973 r. przez efekty ekonomiczne z zastosowa
nia wyników prac badawczych rozumie się:
1) zysk całkowity, jeżeli efekty te są osiągnięte w wy
niku produkcji wyrobów nowych, dotychczas nie wytwa
rzanych w kraju, a produkcja ta nie jest wprowadzona
zamiast produkcji innych wyrobów;
2) różnica między zyskiem osiągniętym z produkcji
wzmiankowanych wyrobów a zyskiem osiągniętym z pro
dukcji wyrobów podobnych;
3) dodatkowy zysk osiągnięty wskutek obniżki kosztów
produkcji wyrobów dotychczas wytwarzanych albo zwięk
szenie rozmiarów tej produkcji.
Badając efekty pracy badawczej, z której nie przewi
duje się uzyskania efektów z eksportu wyniku pracy ba
dawczej wzór na efektywność pracy badawczej, która zo
stała zastosowana w jednym przedsiębiorstwie będzie:
Enetto = E0-(N+Nb)> 0

(1)

gdzie:
Enetto — efekt ekonomiczny netto, jaki przynosi gospo
darce narodowej wynik pracy badawczej;

efekt ekonomiczny brutto, jaki uzyska się dzię' ki zastosowaniu nowego, produktu (technologii)
przez odbiorców krajowych;
N —- nakłady na wytworzenie nowego ■ produktu (za-;
stosowanie nowej technologii);’
Nb — wielkość nakładów na pracę badawczą.
W *przypadku określania sumy efektów, jakie osiągnięto
z zastosowania nowej technologii we wszystkich przedsię
biorstwach geodezyjno-kartograficznych, które wprowadzi
ły tę technologię do produkcji, wzór (1) przybierze formę
rozwiniętą
Et ■—
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(2)

En,«, = ∑ (Eok-Nk)-Nb
i

.
. :
:
.< ' ■
— efekt ekonomiczny brutto, jaki ' uzyska się dzięki
• · · zastosowaniu nowej technologii w fc-tym przed
siębiorstwie;
Nk — nakłady na uruchomienie nowej
technologii w
k-tym przedsiębiorstwie;
Nb — nakłady na pracę naukowo-badawczą;
k ' liczba przedsiębiorstw
geodezyjno-kartograficz
nych, które zastosowały nową technologię.
Efekt, fiok można obliczyć m.in. jako:
1) efekt uruchomienia produkcji, na który składa się
zysk kalkulacyjny, zawarty w ustalonej cenie wyrobu, po
wstały z różnicy między ceną realizacji jednostki wyrobu
a jednostkowym kosztem własnym wyrobu pomnożoną
przez ilość jednostek wyrobu wytworzonych w okresie
obliczeniowym; .
2) efekt z wprowadzenia innowacji technicznej na miej
sce stosowanej dotychczas; w takim przypadku efekt osta
teczny wylicza się jako różnicę między kosztami roboty
wykonanej zgodnie ze starą technologią a zarejestrowany
mi kosztami rzeczywistymi robót wykonanych nową meto
dą (E0k = Kd-Kr, gdzie: Kd — koszty dotychczasowe pracy
wykonywanej starą technologią; Kr — koszty rejestrowane
pracy wykonywanej nową metodą).
Przykładem wyliczenia efektów ekonomicznych może być
praca badawcza pn. Ziemny znak geodezyjny typu IGiK
gdzie;
E0k

>
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oraz ' sposób · jego stabilizacji. Określając wymierne efekty
ekonomiczne ’ z zastosowania nowego typu znaku z tworzy
wa sztucznego w produkcji geodezyjnej uwzględniono ɪ):
— ceny znaków (c);
— koszty transportu (kt);
'ɪɪ koszty stabilizacji (Ks).
Efekt ’ brutto pomniejszony ó nakłady na uruchomienie
nowej technologii (zakup przez przedsiębiorstwa geodezyj
no-kartograficzne nowych znaków) wyliczamy wg wzoru (3)
Eλ-.N= ∑Kb-∑Kp'" ' ■
... (3)
■) W analizie nie uwzględniono efektów wynikających z trwało
ści znaków, gdyż są one do ocenienia dopiero po dłuższym okre
sie stosowania.

TaMica 1. Zaaady Iwarzeaia FEW i FNW araɪ ∙j<M⅛k Jtdzialn nagród wdrożeniowych

I.Warunki tworzenia funduszu
(zawierania umów wdrożeniowyoh)

II.

FUNDUSZ NAGRÓD^WDROŻENIOWYCH

FUNDUSZ EFEKTÓW WDROŻENIOWYCH

Wyizczefolnieiiie

1) rozwiązanie zadania wymaga twórczego
wkładu pracy naukowo-badawczej ze
strony placówki naukowej;
2) do wdrożenia wyniku pracy niezbędna
jest pomoc i nadzór autorski ze strony
twórców opracowania;
3) duże społeczne bądź gospodarc2è zna
czenie pracy badawczej.

1) rozwiązanie zadania wymaga twórczego wkładu pracy naukowo-badawczej zc strony
placówki naukowej;
2) do wdrożenia wyniku pracy niezbędna jest pomoc i nadzór autorski ze strony twórców
opracowania;
·■ ■
3) wynik pracy ma znaleźć zastosowanie w produkcji i przynieść wymierny efekt ekono
miczny w postaci zysku (poprawy wyniku finansowegó)-w jcdn. wdrażającej;
4) wdrożenie wyniku pracy jest ujęte w planie rozwoju, nauki i techniki.

od 5—25% od
wynagrodzeń bezpośrednich ujmowanych
w kalkulacji Wynikqwej pracy, badawczej
w przeliczeniu na okres 12 miesięcy

w II roku

w I roku

Wysokość stawek odpisu
na fundusz w I jednostce
wdrażającej

j ·. ·

wielkość efektu
w [min zł]

do 20

ponad 50

wielkość efektu
w [min zł]
od 20—50

ponad 50

do 20

od 20—50

odpis od
zysku cał
kowitego

od 3,5—
“5%

od 3—4%

3%

od 2,5—
-3.5%

od 2—
—2.5%

2°'
■

odpis od
poprawy
wyniku

od 7—10%

od 6—8%

6oz

od 5—7%

Sd 4—5%

♦%

.

.■
•
stawki odpisu jw. ulegają Umniejszeniu co najmniej o 50% za każdy rok jaki upłynął od
pierwszego wdrożenia

nie tworzy sigɪ

III.

Wysokość stawek odpisu
na fundusz przy następnym
wdrożeniu

IV.

Warunki wypłaty nagród

osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych

V.

Kto. dokonuje wpłat na
fundusz

jednostka wdrażająca, która uzyskała efekt ekonomiczny

jednostka finansująca pracę badawczą

VI.

Kto zatwierdza wysokość
funduszu

jednostka nadrzędna nad jednostką Odrażającą

jednostka nadrzędna nad placówką badaw
czą.
*

Łączna wysokość nagród

dla prac, jednostki wdrażającej

’ VII.

dla prac..jednostki naukowo-badawczej

’ ‘

do 30%

stwierdzenie jednostki wdrażającej o doko- ∣
nanin wdrożenia i osiągniętych efektów spo
łeczno-gospodarczych

’

F

, . ■

do 50%

łącznej kwoty odpisów na fundusz; pozostałą, częśś odpi⅝owrprzekazuje się na fundusz re
zerwowy placówki badawczej
_
...
VIII. Wysokoic nagród indywi
dualnych w ciągu roku ka
lendarzowego

dla prac, jednostki
naukowo-badawczej

do 30%
do 70%
ewentualnie zgodnie z postanowieniami stron '
w umowie wdrożeniowej

Łączna wysokość wypłat dla jednej osoby z obu funduszy"( FEW i FNW) nie może przekraczać dla:·-.
autorów i współautorów wdrażajnych rozwiązań

·. -
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dla prac, jednostki
wdrażającej
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. IaMica 2
gdzie:
Kb = K,b + Kg + Cb — suma kosztów związana ze stosowa
Koszt
Koszt
niem znaku betonowego;
Cina(c)
*
trans
stabili
Kp = Ktp + K
* + Cp— suma kosztów związana że stosowa.K
Rodzaj znaku
zacji
t(κtl)u
............. niem znaku z tworzy wa ` sztucznego.
.√
•’N
(K«)
Pprównując łączne koszty dotyczące znaków betonowych
oraz ■■■ znaków z tworzywa sztucznego wyliczono efekt
Gra
betonowy
z wdrożenia tej pracy z podziałem na poszczególne rodza
nicz
|-------z tworzywa
my
je znaków.
104 zł
53 zł
sztucznego
"2x1
159 zł
W tablicy 2 przedstawiono obliczone efekty z zastosowa
80
zł
340
zł
160x1
betonowy
100
zl
nia pojedynczego znaku z tworzywa sztucznego typu IGiK
w stosunku do szacunkowo podanych kosztów transportu
Poligo
; z . tworzywa
nowy
i stabilizacji, pomniejszone o nakłady na uruchomienie
sztucznego
H = 0,8 m
nowej technologii.
Na wykresie (rys.) przedstawiono cykl tworzenia i spo
betonowy
dziewanej żywotności ekonomicznej pracy naukowo-badaw
Poligoz tworzywa
czej dotyczącej znaków z tworzywa sztucznego. Pokazano, :, nowy
i sztucznego
jak długi czas jest potrzebny na pełną amortyzację kosz
H = 1,3 ra
2 zł
111 zł
142 zł
255 zł
tów poniesionych na badanie oraz jak duży efekt osiąg
nięto (względnie planuje się do uzyskania) z wprowadzenia
postępu technicznego w produkcji.
Z rysunku wynika, że efekty osiągane z zastosowania czarny ostateczną wielkość uzyskanego efektu, jako pod
stawę do utworzenia funduszu efektów czy nagród wdro
nowego typu znaku znacznie przekroczyły nakłady na pra
żeniowych.
cę badawczą. Dodatkową korzyścią dla placówki badaw
Wspólne i ukierunkowane działanie we wdrażaniu · präc
czej są duże wpływy ze sprzedaży technologii.
n-b wszystkich komórek badawczych naszej branży (infor
Faktyczną efektywność wdrożonego rozwiązania n-b oce
mowanie się wzajemne o zakończonych pracach badaw
nia się po zakończeniu wdrożenia na podstawie dokumen
czych, podejmowanie prac najpilniejszych, na które czeka
tacji sporządzanej przez przedsiębiorstwa, wykorzystując
gospodarka narodowa) stworzy dogodne warunki do upo
w tym celu raporty materiałowe, raporty produkcyjne, ko
wszechniania w jak najszerszym zakresie wyników
szty pracy, protokoły kontroli technicznej itp. Uwzględnia
jąc powyższe, a więc faktycznie poniesione koszty, obliprac n-b.

•J.

Dr inź, JAN ..CISAK
Zakład Geodezji
Pracownia Metrologii Geodezyjnej

Nowe spojrzenie na problem współczynnika wydłużenia
termicznego drutów inwarowych
Referat przedstawiono na Sympo
zjum MAG 'ha temat: „High pre
cision geodetic length measure
ments", Helsinki' 19—22 X 1978 roku

0,1 μm∕m0C. Dla innych pomiarów nie tak dokładnych,
używa się drutów o współczynniku około 2 μm⅛noC. W
tym Wypadku dokładność wyznaczenia współczynnika nie
musi być większa niż ±0,05 μm∕moC.
W 1973 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii zbudo
wano dyIatometr o długości 24 metry, używany do bada
nia rozszerzalności termicznej drutów inwarowych. Rysu
nek 1 prezentuje konstrukcję tego przyrządu.
Głównymi częściami dylatometru są:
1) tunel termiczny, wewnątrz którego umieszcza się ba
dany drut; '
2) urządzenie do pomiaru wydłużenia drutu;
3) termometr oporowy.
Tunel termiczny, tworzący w przekroju podłużnym
kzstałt krzywej łańcuchowej, wyposażony jest w grzałkę
elektryczną umieszczoną w jego dnie wzdłuż całej długo
ści. Metalowa blacha w górnej części tunelu, na której
rozsypuje się suchy lód, służy jako chłodnica (rys. 2).

Rozwój dalmierzy elektromagnetycznych spowodował, że
obecnie większość pomiarów długości „wykonuje się róż.nymi typami tych instrumentów. Użycie lasera jako źródła
światłą..znacznie zwiększyło zasięg i dokładność, dalmierzy.
W tych warunkach, zmienił się charakter i zakres stoso
wania drutów inwarowych jako narzędzi do pomiaru dłu
gości. Znajdują one zastosowanie głównie do celów spe
cjalnych, gdyż użycie dalmierzy jest niemożliwe, a wyma
gania dokłądnościowe są bardzo duże. Niewątpliwie uzna
na jako najwyższa, poza metodami interferencyjnymi, do
kładność pomiaru drutami inwarowymi poąwala wykorzy
stywać je również do pomiaru baz wzorcowych. Przezna
czenie tych baz do atestacji dalmierzy elektromagnetycz
nych stawia bardzo ostre wymagania. . .
zarówno sposobowi ich mierzenia w
terenie, jak również sprzętowi i zna
jomości. jego parametrów. Jednjmi ż
ściana
parametrów, którego wpływ należy,
uwzględnić przy stosowaniu inwaro-.
wych przymiarów drutowych jest
wartość współczynnika wydłużenia
termicznego inwaru. Zakładając, ,żę
dokładność pomiaru odległości ■ jest ··
1 · 10—· ocenia się, że błąd wyzna
tune.l termiczny
czenia współczynnika wydłużenia dru
tu · powinien- być rruiiejszy. niż ±QJ>Q5
μm∕moC. Pomiary o takiej dokładno
ści wykonuje się w naszym kraju
przy- użyciu drutów produkcji‘francu
skiej o współczynniku mniejszym ’ niż

urządzenie kontrolne
ruchu ściany

ściana

IOfcG

termometry

wzmacniacz
rucKome
ramiς
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* MW :

ʌ

1

¿
termometr oporowy
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łożyska

System chłodzenia i ogrzewania pozwala zmieniać tem
peraturę wewnątrz tunelu od —20oC do ponad +50oC.
Wydłużenie drutu podczas zmian temperatury obserwowa
ne jest za pomocą śruby mikrometrycznej i ruchomego
ramienia. Oś tego ramienia dzieli go w stosunku 1 :5
(rys. 3).
System taki umożliwia odczytywanie wydłużenia drutu
z błędem nieco mniejszym niż ±2 μm.
Termometr oporowy zbudowany na zasadzie wykorzystu
jącej zależność oporu elektrycznego inwaru od jego tem
peratury umożliwia mierzenie średniej zintegrowanej tem
peratury drutu z błędem nie większym niż ±0,3oC.
Dla porównania praktycznych możliwości naszego przy
rządu z wymaganiami teoretycznymi przeprowadzono ana
lizę zależności współczynnika wydłużenia termicmego —
A od przyrostu temperatury —∆L i wydłużenia —Jt
ai-ɪ
£0·^ί

Z analizy tej wynika, że dla zapewnienia dokładności
tλa ≤ ±0,005 μm∕m0C wydłużenie drutu należy mierzyć
z dokładnością około ±3 μm, natomiast przyrosty tempe
ratury wystarczy z dokładnością ±l0C. Widzimy więc, że
poszczególne elementy dylatometru zapewniają dokładność
większą od wymaganej teoretycznie.
Od momentu uruchomienia dylatometru do chwili obec
nej, zbadano przy jego pomocy rozszerzalność termiczną
około 50 drutów wykorzystywanych przez różne przedsię
biorstwa w Polsce. Krzywe opisujące zmiany długości dru
tów jako funkcję temperatury aproksymowane były wie
lomianami trzeciego stopnia, który uzyskano z analizy
przeprowadzonej przy użyciu wielomianów ortogonalnych
Czebyszewa. Przebieg tych krzywych dla poszczególnych
drutów okazał się różny, nawet gdyby były one zrobione
z tego samego stopu (rys. 4). Staje się więc oczywiste, że
każdy pomiar drutowy przeznaczony do prac geodezyjnych
powinien mieć zweryfikowany współczynnik wydłużenia
termicznego z dokładnością odpowiednią do jego klasy.
W 1976 roku na drodze porozumienia między Instytu
tem Geodezji i Kartografii a Instytutem Fizyki Ziemi w
Poczdamie wykonano wspólne pomiary wydłużenia ter
micznego czterech drutów inwarowych używając dylatometrów obydwu Instytutów. Porównaniu podlegały rezul
taty pomiarów zmian wydłużenia oraz oporu 24-metrowych
drutów inwarowych w zależności od temperatury. Dokład
ność wskazań termometru oporowego w Poczdamie była
lepsza niż w Warszawie, natomiast średnie błędy poszcze
gólnych serii pomiaru współczynnika wydłużenia termicz
nego były na ogół nieco mniejsze dla pomiarów przepro
wadzonych w Warszawie.
Opierając się na tym porównaniu można stwierdzić, że
dylatometr nasz chociaż prostszy w budowie nie odbiega
dokładnością od poczdamskiego, który wydaje się być jed«
nym z najlepszych w świecie.
W 1978 roku dotychczasowe urządzenie do pomiaru wy
dłużenia drutu zastąpiono prostszym w konstrukcji zaopa
trzonym w mikroskopowy system odczytu wydłużenia. W
BIULETYN INSTYTUTU GEODEZJI i KARTOGRAFII — dodatek
JANUSZ, zespół redakcji: Hanna HAW
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ten sposób znacznie zredukowano wpływ tarcia elemen
tów urządzenia, przez co zwiększono dokładność pomiaru.
Po dokonaniu tej zmiany użyto dylatometru do sprawdze
nia zależności rozszerzalności termicznej drutów od kie
runku zmian temperatury. Nie zauważono żadnych zna
czących i systematycznych różnic w kształcie krzywych
przy ogrzewaniu i chłodzeniu drutu. Niewielkie i przy
padkowe różnice były spowodowane raczej niedoskonało
ścią poszczególnych urządzeń niż własnościami inwaru.
Interesujący efekt wystąpił podczas badania rozszerzal
ności drutu inwarowego przy różnych obciążeniach.
Rysunek 5 przedstawia różne krzywe termicznej rozsze
rzalności 24-metrowego drutu nr 1322 otrzymane dla obcią
żeń 10, 12, 15, 17 i 20 kg. Jak widzimy, przejście od obcią
żenia 10 kg do 20 kg zmieniło całkowicie kształt krzywej,
a tym samym wartość współczynnika wydłużenia termicz
nego. Badania te nie zostały jeszcze ukończone i należy
się spodziewać nowych ciekawych rezultatów.
LITERATURA
hi Cisak J.: Anomalie współczynników wydłużenia termicznego
przymiarów drutowych Inwarowych w temperaturach dodat
nich i ujemnych (praca doktorska). Biblioteka IGiK, Warsza
wa 1977
12[ Steinemann S. G.: Invar-type alloy
*
— magnetomechanical
*.
effect
Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 1979
Nr 7
do miesięcznika PRZEGLĄD GEODEZYJNY. Redaktor: Wojciech
Wojciech BYCHAWSKI, Andrzej CIOLKOSZ

TYMOWSKI St. J.: Surveying in Poland in the Years 1918—1978.
Pnz. Geod. Vol. 50: 1978 No 11 p. 361
The article tells about Surveing in Poland during 60 years i.e. from 1918 to
1939 and from 1945 to 1978. It tells about the results of this work, especially
in establishing the triangulation net and the precise levelling net as well
as the elaboration of high-scale topographic maps. It also describes surveying
in agriculture, rural management, registering and classification.

KAMELA Cz.: High Schools of Geodesy in Poland
1918—1978. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 11 p. 364

in

the

Years

We find here information about high schools of geodesy in Poland in the
years 1918—1978. The author tells about studies of geodesy at the Lwów and
Warsaw High Schools of Technics in the period between the two wars and
teaching from 1945 to 1978. He gives a list of scientific and teaching workers,
a list of departments and Chairs of Geodesy, the structure of the education
programme and their realization (Chairs and Institutes).

NOWOSIELSKI E.: Surveying in Rural Management Between the Two
Wars. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 11 p. 370
The author provides basic data about the agrarian structure in Poland in
the moment of regaining independence in 1918. He also tells about surveying
in the period 1918—1939, aiming at improvement of this structure. There are
numerical data of work at liquidation of servitude, at remembrement and
consolidation of land.

LIPIŃSKI Br.: Geodesy in the Capital of Poland. Prz. Geod. Vol. 50:
1978 No 11 lp. 371
In this article we find the author’s recollections concerning the Warsaw
Surveying Office in the years 1918—1939. On the historical background of this
period and the social and economic life of these days» the author draws
a picture of surveyors’ work and geodesy functionning in a big town.

JÓZEFACIUK Cz.: Anti-erosion Management of Land
Vol. 50: 1978 No 11 p. 378

Prz

Geod

The author informs about the Influence of changing conditions of land
cultivation on the degradation of soil and devastation of land due to erosion.
He presents the main attempts of land management preventing erosion by
water of cultivated land and gives a programme of soil preservation against
erosion. He also tells about what has been done in this field.

GRZECHNIK B.: Continued
Vol. 50: 1978 No 11 p. 382

Geodetic

Confrontations.

Prz

Geod.

The author continues the discussion with the article of mgr eng. Edward
Mecha, drawing special attention to his statements which are, in his opinion,
in disagreement with facts. It concerns mainly the principal map, the cadaster
of armed territory and the surveying administration.

LIPIŃSKI Br.: Regional, Home and Export Cartography. Prz. Geod.
Vol. 50: 1978 No 11 p. 384
The author gives a report of a talk with eng. Bolesław Wahski on the subject
of cartography in Wielkopolska. There was talk about the conditions of
providing this region in cartographic editions and about the wishes postulated
by the users of these maps. In this talk a wish was expressed that regional
tourism maps should be edited by regional publishers.

TYMOWSKI St. J.: Géodésie en Pologne de 1918 à 1978. Prz. Geod.
VoL 50: 1978 no 11 p. 361
L’article présente la géodésie en Pologne pendant 60 années, de 1918 à 1939
et de 1945 à 1978. Il présente les résultats du travail des géomètres surtout
l’établissement du réseau de triangulation et du réseau de nivellement précis
ainsi que l’élaboration des mappes topographiques de grandes échelles. On
parle aussi des résultats des travaux qui régularisent les problèmes agraires
et le registre et classification des terres.

KAMELA Cz.: Education géodésique supérieure en Pologne dans la
période de 1918 à 1978. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 11 p. 364
Nous trouvons dans cet article les informations principales au sujet de l’édu
cation géodésique supérieure en Pologne de 1918 à 1978. On parle des études
géodésiques à L’Ecole Polytechnique de Lwów et de Varsovie pendant la
période entre les deux grandes guerres et depuis 1945 à 1978. L’auteur donne
une liste des travailleurs scientifiques et didactiques, une liste des départe
ments et des chaires de géodésie et la structure des programmes d’éducation
ainsi que leurs réalisation (chaires et instituts).

I

-

NOWOSIELSKI E.: Géodésie et l’aménagement rural pendant les
années entre les deux grandes guerres. Prz. Geod. Vol. 50: 1978
no 11 p. 370
L’auteur fournie les données principales quant à la structure agricole en
Pologne au moment où le pays à régagner !’independence et 1918. On parle
aussi des travaux géodésiques pendant la période entre 1918—1939, qui avaient
pour bût l’amélioration de cette structure. Nous trouvons içi des données
numériques quant aux travaux de liquidation des servitudes, le remembrement
et le lotissement des terres.

LIPINSKI Br.: Géodésie dans la capitale de Pologne. Prz. Geod.
Vol. 50: 1978 no 11 p. 371
Dans cet article no⅛s trouvons les memoirs de l’auteur concernants le Bureau
Central de Géodésie de la ville de Varsovie entre 1918 et 1939. L’auteur dépeinds le travail des géomètres et le fonctionnement de géodésie sur le fond
des événements historique et la vie sociale et économique de cette époque
dans une grande ville.

JÖZEFACIUK Cz.: Anti-érosion aménagement rural des terres agri
coles. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 11 p. 378
L’auteur informe quelle est l’influence des conditions de cultivation des terres
sur la dégradation et la dévastations des terres due à l’érosion. Il présente
les efforts principaux d’aménagement des terres pour prévenir l’érosion par
eau des terres cultivées et donne un programme de préservation des terres
contre l’érosion. Il informe aussi quels travaux ont été déjà faits dans ce
domaine.

GRZECHNIK b.: Continuation des confrontations géodésiques. Prz.
Geod. Vol. 50: 1978 no 11 p. 382
L’auteur continue sa discussion avec les énonciations du mgr ing. Edward
Mecha, attirant une attention spéciale à ces énonciations qui sont en désaccord
avec l'état de choses. Cela concerne surtout la carte principale, le cadastre
des terrains armés et l’administration géodésique.

»
LIPIŃSKI Br.: Cartographie régionale, intérieure et pour export. Prz.
Geod. Vol. 50: 1978 no 11 p. 384
L’auteur donne un rapport de sa conversation avec l’ing. Bolesław Wanski au
sujet de la cartographie à Wielkopolska. On a parlé des conditions de pourvoir
cette région en éditions cartographiques et des désirs de ceux qui emploient
ces cartes. Pendant cet interview on a postulé que les cartes touristiques
régionales devraient etre publiées par les éditeurs régionaux.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA

— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 Iipea
1978 r. w sprawie ksiąg wodnych i katastru gospodarki
wodnej (Dz. U. nr 19, poz. 83)

Księgę wodną prowadzą terenowe organa administracji
państwowej stopnia wojewódzkiego, a kataster gospodarki
wodnej — minister Rolnictwa.
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 Iipca 1978 r.
w sprawie objęcia przepisami ustawy o samorządzie ro
botniczym wszystkich przedsiębiorstw państwowych. (Dz. U.

nr 19, poz. 84)
Przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1958 r. o samorządzie
robotniczym (Dz. U. nr 77, poz. 397 i nr 24 z 1974 r.,
poz. 142) rozciągnięto na wszystkie przedsiębiorstwa pań
stwowe z wyjątkiem resortów: obrony narodowej, spraw
wewnętrznych i sprawiedliwości.
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia
1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania
absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku
zwrotu kosztów wykształcenia (Dz. U. nr 19, poz. 86)

Zmianie podlega § 28 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 czerwca 1964 r. (Dz. U. nr 2 z 1972 r., poz. 9
ɪ nr 29 z 1973 r., poz. 163).
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia
1978 r. w sprawie statusu naczelnika gminy (Dz. U. nr 20,

poz. 89)
Ustala podstawowe zadania, prawa i obowiązki naczel
nika gminy (miasta i gminy), miasta, dzielnicy oraz pre
zydenta miasta stopnia podstawowego, jako organu wy
konawczego i zarządazjącego rady narodowej oraz tere
nowego organu administracji państwowej stopnia podsta
wowego. Naczelnik prowadzi i aktualizuje ewidencję
gruntów, koordynuje przygotowanie terenów pod budow
nictwo mieszkaniowe i ich wyposażenie w niezbędne
uzbrojenie techniczne. Prezydenci (naczelnicy) 119 miast
określonych w rozporządzeniu mają ponadto uprawnienia
do wydawania decyzji o podjęciu postępowania scalenio
wego i wymiennego, prowadzenia postępowania scalenio
wego i wymiennego, a także zatwierdzania projektów sca
lenia lub wymiany gruntów.
— Rozporządzenie ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyż
szego i Techniki, Handlu Zagranicznego i Gsspodarki

Morskiej, Kultury i Sztuki, Zdrowia i Opieki Społecznej
oraz przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fi
zycznej i Sportu z dnia 21 sierpnia 1978 r. w sprawie
ustalenia wysokości sum należnych Skarbowi Państwa od
absolwentów szkół wyższych (Dz. U. nr 20, poz. 90)

Należność z tytułu częściowego zwrotu kosztów wy
kształcenia (w razie uchylenia się od przepisów o zatrud
nianiu absolwentów szkół wyższych) wynosi 125 000 zł dla
absolwentów wyższych szkół technicznych oraz wyższych
szkół rolniczych.
— Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 21 Iipca
1978 r. w sprawie wcześniejszego przechodzenia na eme
ryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w
okresie do dnia 30 czerwca 1979 r. (MP nr 26, poz. 91)

— Obwieszczenie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego
z dnia 7 Iipca 1978 r. o wytycznych orzecznictwa dla okrę
gowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (MP nr 26,

poz. 93)

Wytyczne określają wykładnię przepisów Kodeksu pra
cy, normujących współdziałanie kierownika zakładu pracy
z organami związków zawodowych przy rozwiązywaniu
umów o pracę.
— Zarządzenie ministra Budownictwa i Przemysłu Ma
teriałów Budowlanych z dnia 21 Iipca 1978 r. w sprawie
wytycznych organizacji i zakresu działania państwowych
jednostek projektowania (MP nr 28, poz. 104)

— Zarządzenie ministrów Komunikacji
ɪ
Finansów
z dnia 29 Iipca 1977 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży
służbowych odbywanych własnymi pojazdami samochodo
wymi poza granicę Polski (Dz. Taryf i Zarządzeń Komuni-

kac. nr 11 z 1977 r., poz. 79)

— Obwieszczenie ministra AGTiOS z dnia 10 lutego
1978 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych
aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim (Dz.

Urz. MAGTiOS nr 1, poz. 4)

Wymiemone akty prawne, w tym z zakresu geodezji
i kartografii, podano według stanu na dzień 1 stycznia
1978 r. Nie obejmuje aktów prawnych prezesa GUGiK.
Zebrał i opracował; mgr inż. Andrzej Zgłiński

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej SGP
za wrzesień 1978 roku
FUNDUSZ pomocy koleżeńskiej

Wpłaty z oddziałów do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich we wrześniu 1978 roku wy
niosły 69 163 złote.
We wrześniu 1978 roku wypłacono
5 zapomóg pośmiertnych na kwotę
50 000 złotych'.
W okresie sprawozdawczym obję⅛,m niniejszą informacją zmarli na

stępujący koledzy: Bronisław Dzikiewicz z Oddziału SGP w Warszawie,
lat 79, zmarł 3IX 1978 r. (zawiado
mienie nr 1386); Jan Stebnowski z
Oddziału SGP w Warszawie, lat 94,
zmarł 24 VIII 1978 r. (zawiadomienie
nr 1387); Michał Kornacki z Oddziału
SGP w Bydgoszczy, Iat 84, zmarł
12 VIII 1978 r. (zawiadomienie nr
1388); Bolesław Marian Kowalski z
Oddziału SGP w Białymstoku, lat 70,
zmarł 29 VIII 1978 r. (zawiadomienie
nr 1389); Mieczysław Stefan Rukasz

z Oddziału SGP w Lublinie, lat 80,
zmarł 25 V 1978 r. (zawiadomienie nr
1390); Mieczysław Razmuk z Oddzia
łu SGP w Koszalinie, lat 68, zmarł
161X 1978 r. (zawiadomienie nr 1391).

KASA ZAPOMOGOWA

We wrześniu 1978 roku
losowych nie wypłacono.

zapomóg

Cena zł 25.—

GWARDAK T.: Polskie piśmiennictwo
kartograficzne (1659—1939). PAN, 1977.

Str. 256, cena 56 zł.

Praca składa się z dwóch części —
omówienia poszczególnych dzieł pol
skiego piśmiennictwa kartograficznego
(monografie, podręczniki, artykuły) i
bibliografii zestawionej z 1310 pozycji.
T. Gwardak zebrał wszystkie, do
stępne prace z dziedziny piśmiennictwa
kartograficznego, zawarte nie tylko w
wydawnictwach zbliżonych tematycz
nie do kartografii, ale rozproszonych
w dziełach Ogolnoprzyrodniczych i en
cyklopedycznych, a także dokładnie
scharakteryzował je podając oceny
tych prac dokonane przez współcze
snych im znawców przedmiotu.
Autor zastosował układ chronologicz
ny, dzieląc piśmiennictwo kartogra
ficzne na trzy etapy — (I) stadium po
czątkowe (do połowy XVIII w.), (II)
stadium opracowywania mapy kraju
na przełomie XVIII i XIX w., (III)
stadium równomiernego rozwoju wszy
stkich dziedzin kartografii (od połowy
XIX w. do 1939 r.).
Za pierwszy polski podręcznik kar
tografii autor uznaje II tom dzieła Jó
zefa
Naronowicza-Narohskiego
pt.
Księgi nauk matematycznych (1659).
Podano w tym opracowaniu sposoby
wykonywania pomiarów terenu dla
sporządzania map. Cenna w tej pracy
jest próba stworzenia polskiej termi
nologii topograficznej i kartograficz
nej. W końcu XVII w. Stanisław Sol
ski napisał pracę „Geometra Polski”,
w której fragmenty stanowią podręcz
nik topografii i miernictwa. Z 1664 ro
ku pochodzi „Traktacik mały”, opra
cowany przez J. P. Haina, zawierający
pierwszy polski opis stolika mierni
czego.
Po półwiekowej przerwie w piśmien
nictwie kartograficznym w połowie
XVlII w. ukazują się, przetłumaczone
na język polski, podręczniki wojskowe
autorów obcych, podające zasady po
miarów terenu oraz sporządzania i wy
korzystania map. Na przełomie XVIII
i XIX wieku pojawia się szereg śmia
łych projektów opracowania dokład
nych map Polski.
Sporo miejsca poświęcił Gwardak pracom Joachima Lelewela, któ
ry w pierwszej połowie XIX wieku
prowadził badania nad historią karto
grafii i geografii starożytnej i średnio
wiecznej, a także działalności E. Ro
mera (na przełomie XIX i XX w.),
autora mapy ziem polskich, twórcy
współczesnej polskiej kartografii.
Początek XX w. w piśmiennictwie
kartograficznym
charakteryzuje
T.
Gwardak jako etap, w którym powstaje dużo podręczników na temat
map i terenoznawstwa, przeznaczonych
dla wojska i turystów. Autor pracy
podkreśla znaczenie powstałego w
1919 r. Wojskowego Instytutu Geogra
ficznego. Analizując
piśmiennictwo

kartograficzne okresu międzywojenne
go wiele miejsca poświęca podręczni
kom terenoznawstwa (S. Gosiewicz),
topografii (J. Kreutzinger), kartografii
matematycznej (A. Łomnicki, W. Kolanowski, T. Szumański, S. Korbel) i fo
togrametrii (A. Gosiewski, E. Wilczkiewicz, A. Lipko, E. Milkowski). Wymie
nia też wiele publikacji powstałych w
wyniku badań naukowych nad meto
dami
kartograficznymi.
Następnie
przedstawia i charakteryzuje prace 19
historyków kartografii m.in. F. Kucharzewskiego i B. Olszewicza, który ze
brał wiadomości dotyczące piśmienni
ctwa kartograficznego i opisał polskie
zbiory kartograficzne. W dalszej czę
ści książki zajmuje się T. Gwardak
pracami o mapach tematycznych, kartometrii, morfometrii i kartografii
szkolnej. Omawia wreszcie międzyna
rodowe kongresy i wystawy kartogra
ficzne, wymienia opisy zbiorów karto
graficznych, a także prace na temat
katalogowania map, organizacji mier
nictwa w Polsce i popularyzacji karto
grafii.

Z przeprowadzonej analizy wynika,
że rozwój dziedzin tematycznych kar
tografii (produkcja map) nie zawsze
owocował odpowiednim piśmienni
ctwem kartograficznym. Prace karto
graficzne wykonywane wcześniej do
czekały się opracowania dopiero w
XVII wieku, już po upadku kartogra
fii polskiej. Natomiast piśmiennictwo
topograficzne i miernicze końca XVIIl
wieku idzie w parze z produkcją kar
tograficzną.
Tematyka piśmiennictwa kartogra
ficznego miała ścisły związek z sytua
cją państwa, odpowiadała jego potrze
bom np. podczas zaborów charaktery
styczne jest zainteresowanie geografią
i kartografią historyczną. Dlatego też
książka T. Gwardaka „Polskie pi
śmiennictwo kartograficzne” przedsta
wia więc nie tylko stan piśmiennictwa
kartograficznego, ale daje także obraz
związku tej dziedziny z losami pań
stwa na przestrzeni wieków. Jest to
praca interesująca dla wszystkich geo
detów i kartografów, a szczególnie dla
kartografów — historyków.
Ślusarczyk

Komunikat
Jak informuje Międzynarodowe Biuro Czasu w Paryżu,
w końcu 1978 roku wprowadzona zostanie ósma z kolei
dodatnia sekunda przestępna. Daty kolejnych impulsów
sekundowych w systemie UTC będą następujące:

31 grudnia 1978, 23h59m59s UTC
31 grudnia 1978, 23h59m60s UTC
1 stycznia 1979, Oh 0m00s UTC
Oznacza to, że zegary wskazujące czas uniwersalny ko
ordynowany UTC lub czasy strefowe należy cofnąć o jed
ną sekundę. W Polsce będziemy więc cofać zegary w dniu
1 stycznia 1979 r. o godzinie pierwszej czasu środkowo
europejskiego (zimowego).
Począwszy od 1 stycznia 1979 r. różnica między czasem
atomowym a koordynowanym wyniesie

TAI-UTC = 18,000000 S.
Ireneusz Dominski
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Astronomiczne Obserwatorium Szerokościowe
w Borowcu
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GRZECHNIK b., SZEJBA a.: Mapa zasadnicza oraz jej związki
z mapą ewidencji gruntów. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 12 s. 401
Autorzy podają podstawowe Informacje o mapie zasadniczej oraz mapie ewi
dencji gruntów, a także o treści tych map. Przedstawiają również argumenty
przemawiające za połączeniem mapy zasadniczej z mapą ewidencji gruntów.

POLAK Μ.: Idea swobodnego wyrównania sieci geodezyjnych i jej
znaczenie dla geodezyjnych pomiarów przemieszczeń poziomych. Prz.
Geod. R. 50: 1978 nr 12 s. 403
Autor przedstawia ideę swobodnego wyrównania sieci geodezyjnych, porównuje
wyrównanie swobodne z wyrównaniem klasycznym i przeprowadza rozważania
nad przydatnością wyrównania swobodnego do geodezyjnych pomiarów prze
mieszczeń poziomych.

MOZŻUCHIN O. A.: Uwzględnienie wpływu refrakcji w niwelacji
dwustronnej metodą pomiarów meteorologicznych. Prz. Geod. R. 50:
1978 nr 12 s. 405
Autor podaje podstawowe wzory dotyczące refrakcji 1 jej wpływu na wyniki
niwelacji. Podane są wyniki eksperymentalnego sprawdzenia przedstawionych
wzorów.

KURZYNKA J., SIKORSKI K.: Badanie pionowości masztu TV w Pieczewie metodą fotogrametrii jednoobrazowej. Prz. Geod. R. 50: 1978
nr 12 s. 408
Przedstawiono wyniki badania pionowości masztu radiowo-telewizyjnego metodą
fotogrametrii jednoobrazowej. Porównano odkształcenia wyznaczone na podsta
wie zdjęć nachylonych z odkształceniami wyznaczonymi na podstawie zdjęć
pionowych.

JÖZEFACIUK Cz.: Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów zdewaStosowanych przez erozję wąwozową. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 12 s. 411
Autor przedstawia ważne zagadnienie zagospodarowania gruntów zdewastowa
nych przez erozję wąwozową. Omówiono różne sposoby zagospodarowania
tych wąwozów, ich likwidacji względnie wykorzystania. Przeprowadza ekono
miczną analizę sposobów zagospodarowania wąwozów i podaje jej wyniki.

GMYREK J.: Wpływ bazy na dokładność tyczenia metodą wcięcia
kątowego w przód. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 12 s. 416
Autor analizuje dokładność tyczenia elementów budowli metodą wcięcia
w przód. Formułuje wzory dotyczące dokładności tyczęnia w których rozdzie
lone są wpływy bazy i konstrukcji tyczącej. Podaje odpowiednie przykłady
liczbowe.

HOPFER A.: Zagadnienia geodezji urządzenioworolnej w wybranych
krajach pozaeuropejskich. Część I — Problemy regulowania struktury
gospodarstw rolnych w Japonii i na Taiwanie. Prz. Geod. R. 50: 1978
nr 12 s. 419
Przedstawione są zagadnienia regulacji struktury gospodarstw rolnych w Ja
ponii 1 na Taiwanie, krajach o wielkiej liczbie ludności i niedużym areale
gruntów rolnych.

ŻAK Μ.: Siedem lat działalności Zakładu Badań i Doświadczeń OPGK
w Katowicach. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 12 s. 424
Autor przedstawia wyniki siedmiu lat działalności Zakładu Badań i Doświad
czeń OPGK w Katowicach. Omówiono rozwój Zakładu, podając szczegółowe
dane dotyczące ciekawszych wykonanych prac, w tym również poza granicami
kraju.

Gdzie te żaglowce? (Rozmowa z mgrem inż. Wacławem Kłopocińskim).
Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 12 s. 427
Były dyrektor Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego wypowiada się
między innymi na temat mapy miasta i roli geodetów w realizacji inwestycji
na terenie miast.

RYGIELSKI J.: Mapy Tatr. Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 12 s. 429
Autor podaje podstawowe informacje o kartografii Tatr, omawiając mapy tego
obszaru poczynając od XVI wieku. Do artykułu załączone jest zestawienie
map Tatr z podaniem ich autora, skali mapy oraz roku wykonania.

LIPIŃSKI Br.: O mapach turystycznych dla turystów
Prz. Geod. R. 50: 1978 nr 12 s. 433

wodniaków.

Przedstawione są wyniki dyskusji na temat map turystycznych dla turystyki
wodnej. W dyskusji brali udział działacze Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego oraz przedstawiciel redakcji Przeglądu Geodezyjnego.

GRZECHNIK B., SZEJBA A.: Principal Map and Its Connection with
the Map of Land Register. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 12 p. 401
The author give the main information about the principal map and the map
of land register, discussing fully the topic of these maps. They explain why
those two maps should be joined into one.

POLAK Μ.: Idea of Free Compensation of Geodetic Nets and Its
Importance for the Survey of Horizontal Displacements. Prz. Geod.
Vol. 50: 1978 No 12 p. 403
The author presents the idea of free compensation of geodetic nets. Comparing
free compensation with classical compensation he considers the advantages
of the former for the survey of horizontal displacements.

MOZŻUCHIN O. A.: The Influence of Refraction.on the Reciprocal
Levelling by Method of Meteorologic Survey. Prz. Geod. Vol. 50: 1978
No 12 p. 405
The author gives the main formulas for refraction and its influence on the
results of levelling. He gives a report of an experimental verification of these
formulas.

KURZYNKA J., SIKORSKI K.: Examination of TV Mast Verticality
at Pieczew be Single Photograph Measuring. Prz. Geod. Vol. 50: 1978
No 12 p. 408
The authors present the results of examining the Verticality of a radio-television mast by the method of single photograph measuring. They compared
the deformations determined on the basis of tilted photographs with the
deformations determined on the basis of vertical photographs.

JÖZEF ACIUK Cz.: Recultivation and Management of Land Devastated
by Gully Erosion. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 12 p. 411
The author presents the important problem of bringing into cultivation land
devastated by gully erosion. He gives several method of land management
in such gullies either their liquidation or exploitation. He makes an economic
analysis of these methods and gives examples of their results.

GMYREK J.: Influence of the Base on the Accuracy of Alignment
by Method of Angle Intersection. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 12 p. 416
The author analyses the accuracy of alignment of building elements by method
of intersection. He gives formulas for the accuracy of alignment in which
he separates the influence of the base from the influence of the aligning
construction. He gives numeral examples.

HOPFER A.: Problems of Rural Management Economy in Chosen
Non-European Countries. Part I — Problems of Regulating the
Structure of Farming Estates in Japan and in Taiwan. Prz. Geod.
Vol. 50: 1978 No 12 p. 419
The article presents the problems of regulating the structure of farming
estates in Japan and in Taiwan, lands of high population and small area of
cultivated land.

ZAK Μ.: Seven Years of Activity of the Bureau of Research and
Experiments OPGK at Katowice. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 12 p. 424
The author presents the results of seven years of activity of the Bureau
of Research and Experiments OPGK at Katowice. He tells about the develop
ment of this institution, giving in detail the data concerning the more
interesting works, some of them carried abroad.

Where are these sailing-boats? (Interview with mgr eng. Wacław
Kłopociński). Prz. Geod. Vol. 50: 1978 No 12 p. 427
The former director of the Warsaw Surveying Enterprise speaks among others
on the subject of town maps and the role of surveyors in the realization
of investments on the town areas.

RYGIELSKI J.: Maps of the Tatras. Prz. Geod. VoL 50: 1978 No 12
p. 429
The author gives the principal information about the cartography of the
Tatra mountains, discussing the maps of this area, starting from the lðth
centuryr A list of the Tatra maps is enclosed with their respective authors,
their scale and the year of publication.

LIPIŃSKI Br.: Touristic Maps for Water Tourists. Prz. Geod. Vol. 50:
1978 No 12 p. 433
The article presents the results of a discussion on touristic maps for water
tourism. Members of the Polish Society of Tourism and Chorography took
part in this discussion with a representant of ’Przegląd Geodezyjny’.
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Mgr inż. BOGDAN GRZECHNIK
Mgr inż, APOLONIUSZ SZEJBA
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Mapa zasadnicza oraz jej związki z mapą ewidencji gruntów
W ostatnich latach Główny Urząd Geodezji i Kartogra
fii potijąl szereg działań mających na celu wykonanie ta
kich podstawowych opracowań geodezyjno-kartograficz
nych, które znalazłyby pełne wykorzystanie do różnora
kich potrzeb gospodarczych, występujących w poszczegól
nych resortach. Do tych opracowań należą:
a) mapa zasadnicza w skalach 1 : 500—1:5000;
b) osnowy geodezyjne poziome i wysokościowe;
c) Wielkoskalowe mapy topograficzne w skali 1 : 5000 —
— 1 : 10 000;
d)
dane numeryczne i opracowania kartograficzne
z przetwarzania obrazów lotniczych i satelitarnych.
Najtrudniejsze, a jednocześnie wymagające najwięk
szych nakładów sił i środków, jest wykonanie mapy za
sadniczej, a następnie jej bieżąca aktualizacja.
I. Mapa zasadnicza jako podstawowe WielkoskaIowe
opracowanie geodezyjne

b) utrzymania aktualności mapy zasadniczej.
Do realizacji powyższych zadań niezbędne będą w skali
kraju nakłady w wysokości około 15 miliardów złotych.
Zakłada się, że realizacja całości programu zostanie za
kończona do 1987 r.
Wykonywana mapa zasadnicza charakteryzuje się jed
nolitością opracowania. O jednolitości tej decydują nastę
pujące elementy:
a) państwowy układ współrzędnych;
b) państwowy układ wysokości odniesiony do zera mareografu w Kronsztadzie;
c) jednakowe, bez względu na skalę opracowania, wy
miary ramek wszystkich arkuszy (500 X 800 mm);
d) ściśle określona instrukcją techniczną K-I treść
mapy;
e) jednakowy średni błąd położenia szczegółu sytuacyj
nego I grupy dokładnościowej w stosunku do najbliższego
punktu osnowy geodezyjnej (±0,3 mm).
Aby wykonana dużym nakładem sil i środków mapa
zasadnicza spełniała swoje zadania, musi być poddawana
stałej aktualizacji.
Decyzją nr 5 prezesa Głównego Urzędu Geodezji i KarIografii z dnia 20 kwietnia 1978 r. wprowadzone zostały
do stosowania zasady organizacyjne aktualizacji mapy za
sadniczej kraju. Myślą przewodnią wydanych zasad jest
doprowadzenie do sytuacji, w której do dysponenta mapy
zasadniczej, tj. ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartogra
ficznej wpływać będą informacje i dokumenty pomiarowe
dotyczące wszystkich zmian zachodzących w treści mapy
zasadniczej.
Niemałą rolę w procesie bieżącej aktualizacji mapy za
sadniczej odgrywać będą geodeci zatrudnieni w organach
administracji państwowej stopnia podstawowego. Do nich
bowiem należeć będzie nadzór i kontrola nad gromadze
niem i dostarczaniem do ośrodka dokumentacji geodezyj
no-kartograficznej danych dla aktualizacji mapy zasad
niczej, a także wykonywanie drobnych pomiarów aktuali
zacyjnych, szczególnie usług dla ludności.

Mapa zasadnicza jako podstawowy zbiór informacji
o przestrzennym rozmieszczeniu przedmiotów istniejących
w terenie, obejmujący w swej treści: szczegóły terenowe
łącznie z granicami władania, położenia urządzeń podziem
nych i naziemnych oraz rzeźbę terenu, służy do bezpo
średniego zaspokojenia różnorodnych potrzeb gospodarki
narodowej, a w szczególności gospodarki ziemią, plano
wania przestrzennego, projektowania inwestycji, budow
nictwa jednorodzinnego i zagrodowego itp.
Doceniając wagę zagadnienia Główny Urząd Geodezji
i Kartografii podjął zdecydowane działanie, zmierzające
do stworzenia odpowiednich warunków dla wykonania,
a w następnej kolejności aktualizacji tej mapy.
Działania te idą w kierunku wydania, dostosowanych
do obecnych potrzeb, przepisów
formalno-prawnych
i techniczno-porządkowych sporządzania i aktualizacji
mapy zasadniczej oraz koncentracji potencjału produkcyj
nego i środków na ten cel.
W roku 1976 zweryfikowano krajowy program wykona
nia i modernizacji mapy zasadniczej, który uwzględnia
nowy podział administracyjny kraju, aktualne potrzeby
gospodarki narodowej oraz możliwości produkcyjne przed
li. Ewidencja gruntów — zbiór informacji o gruntach
siębiorstw geodezyjno-kartograficznych.
i sposobie ich użytkowania
W programie tym określono zadania w zakresie:
a) modernizacji istniejących map, tj. doprowadzenip^jg^J
Dla racjonalnego zarządzania państwem niezwykle przydo wymaganej nowymi przepisami treści i formy ' Ł
tne, wręcz niezbędne jest posiadanie wszechstronnych
informacji o gruntach, wchodzących w skład obszaru ca
do pełnej aktualności,
401

lego kraju. W Polsce jednolita ewidencja gruntów zakła
dana była — jak wiadomo — w latach 1955—1971 i w
zasadzie została ona założona dla obszaru całego kraju.
Z uwagi jednak na kilkunastoletni okres zakładania ewi
dencji gruntów i różnorodność materiału geodezyjnego
(mapy, dane pomiarowe) stanowiącego podstawę do załoTablica 1

występujące na mapie
Elementy treści

Lp.

zasadniczej

ewidencyjnej

Granice
— państwa

+

+

— województw

+

+

— jednostek ewidencyjnych

+

+

— obrębów

-L

— działek

+

+

2

Numery działek

+

-

3

Budynki

+

+

4

Kontury użytków i ich oznaczenia

4-

+

5

Kontury klasyfikacyjne i ich oznaczenia

+

—

6

Dane opisowo-informacyjne:
a) nazwy jednostek podziału administra
cyjnego

+

+

b) nazwa lub numer obrębu

+

c) związane z miejscowością lokalne naz
wy: uroczyska, niwy, PGR, nadleś
nictwa itp.

4-

4-

d) nazwy
— ulic i placów, opisy wylotów dróg
publicznych

+

+

e) nazwy rzek, potoków, kanałów itp.

+

+

f ) oznaczenia rodzaju budynków, a w mias
tach również ich numery porządkowe

+

1

Razem elementy treści w [%]

15

"■ [%]

100

+
na obszarze
gmin

+
na obszarze
gmin

+
miasto 11
gmina 13
miasto 73,3
gmina 86,7

żenią części opisowo-tabelarycznej ewidencji, wartość
techniczna założonego zbioru jest bardzo zróżnicowana, od
opracowań bardzo dobrych do niedostatecznych wymaga
jących jak najszybszej modernizacji.
Założona ewidencja spełniła swoje zadania poprzez za
spokojenie występujących w latach ubiegłych wielu po
trzeb gospodarki narodowej. Jednakże dynamiczny rozwój
gospodarki oraz rozwój nowoczesnych technik i techno
logii, a szczególnie sprzętu obliczeniowo-kreślarskiego, sta
wia przed ewidencją gruntów nowe zadania, których za
spokoić w pełni istniejąca ewidencja już nie jest w sta
nie.
Przepisy techniczne zakładania ewidencji gruntów okre
ślają, że mapa ewidencyjna jest pochodną mapy zasadni
czej. W przypadku braku mapy zasadniczej dopuszczono
założenie ewidencji na okres przejściowy na podstawie
istniejących map sytuacyjnych, odpowiadających wyma
ganiom technicznym o pomiarach uzupełniających. W ra
zie braku mapy zasadniczej i nieprzydatności istniejących
map do aktualizacji wykonać należało nową mapę.
W myśl powyższych ustaleń ewidencję gruntów założo
ną wg innych map niż mapa zasadnicza należy uznać za
ewidencję okręgu przejściowego, która wymaga moderni
zacji w momencie wykonania mapy zasadniczej.
Przy zakładaniu ewidencji gruntów wykorzystywane
były następujące opracowania:
— mapa zasadnicza;
— nowe mapy sytuacyjne wykonywane jako opracowa
nia jednostkowe;
— zaktualizowane istniejące mapy sytuacyjne;
— zaktualizowane mapy parcelacyjne;
— mapy katastralne.
Wykorzystywanie tak różnorodnego materiału źródłowe
go dla założenia ewidencji gruntów spowodowało, że
istniejąca ewidencja zarówno w części kartograficznej,
jak i opisowo-tabelarycznej jest, jak już wspomniano,
pod względem technicznym i dokładnościowym niejedno
lita.
Część kartograficzną ewidencji gruntów stanowi pierworys mapy ewidencyjnej i matryca. Wykonana jest ona
w przeważającej części w podziale obrębowym na arku
szach formatu A-I w skalach 1 : 1000 -— 1 : 5000 i zawiera
treść określoną w zarządzeniu ministrów Rolnictwa oraz
Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r. w spra
wie ewidencji gruntów.
Według przeprowadzonej pod koniec 1975 r., tj. po prze
jęciu przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii z resor
tu rolnictwa ewidencji gruntów dla byłych miast nie sta

TabIica 2

Mapa

Lp.

ewidencyjna

Temat

zasadnicza

3

2

1

Wnioski

miasta

gminy

4

5

6
Dla obszarów gmin 87% elementów treści mapy ewidencyjnej znaj
duje się na mapie zasadniczej. Wprowadzenie na mapę brakujących 2
elementów (nr działek i kontury klasyfikacyjne) Wyeliminov ałoby
konieczność wykonania odrębnych map ewidencyjnych

1

Treść

dane dotyczące treści zne jdują się w poprzedniej ta blicy

2

Forma — krój

arkusze mapy w podzia
le sekcyjnym prostokąt
nym (500,- 800 mm)

podział obrębowy na ar
kusze form. Al dla 76%
obszaru miast, podział
sekcyjny dla 15% obsza
ru miast

podział obrębowy na ar
kusze formatu Al

Podział obrębowy map ewidencji gruntów powstał wyłącznie w związku
z koniecznością złagodzenia kwalifikacji tych map w stosunku do
mapy zasadniczej. Obecnie nie ma uzasadnionych powodów, aby
utrzymywać ten podział

3

Skala

1
1
1
1

1 : 1000
1 : 2000
1 : 5000

1 : 1000
1 : 2000
1 : 5000

Zbieżność skal mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej przemawia za
opracowaniem, a następnie prowadzeniem jednej mapy zawierającej
wszystkie elementy mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej gruntów

: 500
:1000
: 2000
: 5000

—

przedsiębiorstwa geode rejonowe oddziały woj.
zyjno-kartograficzne proɪ biur geodezji i terenów
wadzące ewidencję na zle polnych lub geodeci gmincenie naczelnika miasta

4

Miejsce przecho
wywania

przedsiębiorstwa geode
zyjno-kartograficzne

5

Aktualizacja

przedsiębiorstwa geode przedsiębiorstwa geode rejonowe oddziały woj.
zyjno-kartograficzne przy zyjno-kartograficzne przy biur geodezji i terenów
współudziale geodetów współudziale geodetów rolnych lub geodeci gmin
ni
miejskich i gminnych miejskich
ijednostek geodezyjnych
wykonujących pomiary

6

Systemy infor
matyczne

przewidywany jeden bank danych uwzględniający zarówno treić mapy zasadniczej, jak i treść mapy ewidencji gruntów

Dla operatywnego działania, przy założeniu, że będzie to jedna mapa,
można byłoby ustalić zasadę, że Oryginaltej mapy znajduje się w OPGK,
a wtórniki u zainteresowanych jednostek resortu rolnictwa

Za przyjęciem zasady wykonywania jednej mεpy przemawia możli
wość o'wiele sprawniejszej jej aktualizacji przy udziale wszystkich
służb. Obecnie bardzo często zarówno mapa zasadnicza, jak i mapa
ewidencyjna w zakresie pewnych elementów są nieaktualne, gdyż nie
jest możliwe ustalenie takiego systemu, który zapewni w 100% pełny
obieg informacji dla dwóch map przechowywanych w różnych miejs
cach

nowiących powiatów, analizy stanu istniejącego ewidencji
gruntów w miastach ustalono, że ewidencja założona była
dla 91% ogólnego obszaru miast, jednak dla większości
obszarów wymagana jest jej modernizacja. Konieczność
odnowienia istniejących operatów ewidencji gruntów wy
nika z następujących przyczyn:
a) zużycie techniczne;
b) zastosowanie niewłaściwych materiałów, technik lub
technologii przy zakładaniu ewidencji gruntów;
c) dezaktualizacja wynikła na skutek niewprowadzenia
zmian zachodzących w ewidencji gruntów.
Z materiałów źródłowych do tej analizy wynika, że dla
330∕o obszaru miast ewidencja gruntów jest założona i pro
wadzona prawidłowo, natomiast dla 58% obszaru miast
występuje konieczność jej odnowienia. Należy przypu
szczać, że podobnie kształtuje się sytuacja w zakresie ewi
dencji gruntów na obszarach gmin.
Przedstawiony powyżej obraz ewidencji gruntów nakre
śla zadania, jakie w najbliższym czasie stoją przed geo
dezją w tej dziedzinie. Im szybciej zostaną one wykonane,
tym większe korzyści przyniesie to gospodarce narodowej.
III. Mapa zasadnicza a ewidencja gruntów

§ 29 ust. 1 załącznika do zarządzenia ministrów Rolni
ctwa oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r.
określa, że mapa ewidencyjna jest pochodną mapy zasad
niczej.
Wynika z tego, że pełnowartościowa pod względem wy
magań technicznych i dokładnościowych ewidencja grun
tów powinna być zakładana w jednym cyklu produkcyj
nym z mapą zasadniczą. Za taką technologią przemawia
fakt, że wszystkie elementy treści ewidencji gruntów,
z wyjątkiem wyników klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
pochodzą od mapy zasadniczej. Mapa ewidencji gruntów
w swej treści prawie w całości pokrywa się z mapą za
sadniczą.
W tablicy 1 dokonano porównania treści mapy ewiden
cyjnej i mapy zasadniczej.
Z zestawienia tego wynika, że na mapie zasadniczej nie
wykazywane są jedynie numery działek i kontury kla
syfikacyjne, natomiast pozostałe elementy wykazywane są
na obu mapach.

Dla pełnego porównania map>' zasadniczej i mapy ewi
dencyjnej zestawiono tablicę 2.
IV. Podsumowanie

Z przedstawionej tabeli porównawczej oraz wcześniej
szych wywodów wynika w sposób jednoznaczny, że dla
usprawnienia obsługi geodezyjnej wszystkich dziedzin go
spodarki narodowej, konieczne jest rozważenie możliwości
połączenia mapy zasadniczej z mapą ewidencji gruntów
w jeden pełnowartościowy dokument utrzymywany przy
udziale wszystkich służb w stanie bieżącej aktualności.
Za takim rozwiązaniem przemawia wiele argumentów,
a oto podstawowe z nich:
— dotychczasowe pozytywne doświadczenia woj. stołecz
nego warszawskiego, miasta Poznania oraz szeregu innych
mniejszych miast;
— pozytywne wyniki uzyskane w ramach prac doświad
czalnych na terenie Siedleckiego Poligonu Doświadczalno- Wdrożeniowego;
— możliwość opanowania w pełni procesu aktualizacji
jednej pełnowartościowej mapy kraju;
— zaspokojenie taką mapą większości podstawowych po
trzeb gospodarki narodowej;
— możliwość wprowadzenia generalnej zasady wykony
wania wszelkich opracowań poprzez mapę zasadniczą,
a więc likwidacji większości opracowań jednostkowych;
— celowość wprowadzenia jednolitego systemu informa
tycznego dla omawianej mapy;
— poważne oszczędności dla gospodarki narodowej wy
nikające z wykonywania, prowadzenia oraz wykorzysty
wania jednej jednolitej mapy dla obszaru całego kraju.
Z punktu widzenia formalnego wprowadzenie powyż
szych zasad nie powinno nastręczać większych trudności,
bowiem temat ten był przedmiotem dyskusji międzyresor
towych podczas opracowywania instrukcji K-I oraz przy
innych okazjach. Efektem tych rozmów było dopuszczenie
w projekcie instrukcji K-I wykonywania mapy zasadni
czej o pełnej treści, tj. z konturami klasyfikacyjnymi oraz
numerami działek. Generalne wprowadzenie ww. zasad do
nowych opracowań będzie poważnym wkładem geodezji
w realizację uchwał IX Plenum KC PZPR.

Dr inż, MAREK POLAK
Politechnika Warszawska
Instytut Geodezji Gospodarczej

Idea swobodnego wyrównania sieci geodezyjnych
i jej znaczenie dla geodezyjnych pomiarów przemieszczeń poziomych
W okresie kilku ostatnich lat ukazało się wiele pozycji
literatury z zakresu geodezyjnych pomiarów przemieszczeń,
w których przy opracowaniu wyników pomiarów wyko
rzystuje się ideę tzw. swobodnego wyrównania sieci geo
dezyjnych [4], [5], [6], [7], [11], W innych publikacjach pod
kreśla się olbrzymie praktyczne i teoretyczne znaczenie
tej idei dla wszelkiego rodzaju opracowań geodezyjnych
[I], [2], [3], [8], [10], [12], [13], Prawie wszyscy ww. autorzy
opierają
się
na
fundamentalnych
opracowaniach.
P. Meissla dotyczących tzw. wewnętrznej teorii błędów,
A. Bjerhammara związanych z teorią uogólnionych
odwrotności macierzy oraz F. R. Helmerta dotyczących
tzw. odwrotności Helmerta.
Autor niniejszego opracowania w dużym skrócie przed
stawia ideę swobodnego wyrównania sieci geodezyjnych w
konfrontacji z klasycznym sposobem wyrównania przy
minimalnych ograniczeniach stopni swobody po to, aby
można było następnie zastanowić się nad przydatnością
tej idei do geodezyjnych pomiarów przemieszczeń pozio
mych.

Niech w sieci geodezyjnej liczącej n punktów będzie
wykonane k obserwacji geodezyjnych, dla których układ
równań poprawek i układ równań normalnych przyjmą
postać
V = AX+L z macierzą wagową P
(1
ArPAX = - ArPL

(2

gdzie:
V wektor poprawek do obserwacji;
A — macierz współczynników równań poprawek;
X — wektor niewiadomych pośredniczących.
W wypadku klasycznego wyrównania przy minimalnych
ograniczeniach stopni swobody A jest macierzą powstałą
w wyniku skreślenia d kolumn z pełnej macierzy współ
czynników A'. Liczba skreślonych kolumn, czyli liczba
niewiadomych uznanych za stałe, zwana defektem macie
rzy A', zależy od typu sieci. I tak np., dla płaskiej sieci
kątowej, wyrównywanej przy minimalnych ograniczeniach
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swobody, należy skreślić d = 4 dowolne kolumny macie
rzy A', w wypadku płaskiej sieci liniowej lub kątowo-Hniowej d = 3, a w wypadku płaskiej sieci azymutalno-Iiniowej lub azymutalno-kątowo-liniowej d = 2. Tak więc
zamiast pełnej, lecz osobliwej macierzy współczynników
A' o wymiarach k X 2n, otrzymuje się macierz nieosobliwą A o wymiarach k X (2n — d). W praktyce geodezyjnej
założenia stałości dotyczą na ogół takich punktów sieci
geodezyjnej, które są położone korzystnie w stosunku do
pozostałych punktów sieci.
Ponieważ wybór d niewiadomych uznanych za stałe ma
charakter arbitralny, to rozwiązanie uzyskane na podsta
wie układu równań normalnych (2) jest także częściowo
zależne od sposobu założeń stałości.
Wielkościami zależnymi od sposobu założeń stałości są:
— wartości niewiadomych pośredniczących X,
— macierz
kowariancyjno-wariancyjna
niewiadomych
Cov(X) i wynikające z niej wartości błędów średnich nie
wiadomych oraz elementy elips błędu średniego.
Wielkościami niezależnymi będą natomiast:
— poprawki do obserwacji V, a także wynikająca z nich
wartość błędu średniego o wadze równej· jedności w'o
— kształt sieci;
— pewne funkcje niewiadomych pośredniczących zwane
funkcjami niezmienniczymi, np. dla sieci kątowej kąty
obliczone ze współrzędnych wyrównanych, a dla sieci kątowo-liniowej kąty i długości obliczone ze współrzędnych
wyrównanych.
Arbitralność rozwiązania sposobem klasycznym, tzn.
przy minimalnych ograniczeniach stopni swobody, i zwią
zana z nią szczególność rozwiązania powoduje szereg nie
jasności przy interpretacji wyników wyrównania. Dla przy
kładu, identyfikacja stałych punktów odniesienia sposo
bem tzw. wyrównań lub transformacji poszukiwawczych
jest czasami nieskuteczna i nieobiektywna ze względu na
subiektywny wybór założeń stałości.
Teoria swobodnego wyrównania próbuje oswobodzić sieć
geodezyjną z ograniczeń związanych z arbitralnym wybo
rem parametrów stałości. Swobodne wyrównanie sieci geo
dezyjnej, którego podstawy teoretyczne zawarte są w cy
towanych
wcześniej
publikacjach,
jest
równoważne
z wprowadzeniem i spełnieniem trzech następujących wa
runków:

I tak w przypadku typowych płaskich sieci geodezyjnych,
w wyniku wyrównania swobodnego, spełnione będą:
— dla sieci azymutalno-liniowej lub azymutalno-liniowo-kątowej warunki (6);
— dla sieci liniowej lub liniowo-kątowej warunki
(6) i (7);
— dla sieci kątowej warunki (6), (7) i (8).
W tym miejscu warto zauważyć, że jeden ze sposobów
technicznej realizacji wyrównania swobodnego może po
legać na dopisaniu do pełnego układu równań poprawek
odpowiednich kombinacji ww. warunków. Rzecz jasna
usuwa się w ten sposób osobliwość macierzy A', a pro
blem rachunkowy sprowadza się do wyrównania metodą
pośredniczącą z bezbłędnymi warunkami na niewiadome
pośredniczące.
Powstaje pytanie — czy idea swobodnego wyrównania
sieci geodezyjnych może być przydatna w odniesieniu do
sieci, w których okresowo wyznacza się wartości bez
względnych przemieszczeń poziomych lub aktualnych
współrzędnych?
Autor artykułu z kilku powodów nie podziela entuzja
zmu autorów wcześniej cytowanych publikacji, którzy wi
dzą w wyrównaniu swobodnym drogę do najlepszego okre
ślania bezwzględnych przemieszczeń poziomych i aktual
nych współrzędnych punktów. Wręcz przeciwnie, można
łatwo wykazać, że wyrównanie swobodne może być sprzecz
ne z ideą geodezyjnych pomiarów przemieszczeń.
Przede wszystkim należy zauważyć, że poprawki do
obserwacji otrzymane na drodze wyrównania swobodnego
i na drodze wyrównania przy minimalnych ograniczeniach
stopni swobody, przyjmują dokładnie te same minimalne
wartości, podobnie jak i wartość błędu średniego o wadze
równej jedności. Tak więc poprawność wyrównania nie
może być argumentem przemawiającym na korzyść opisy
wanej metody.
Identyczne wartości przyjmują także funkcje niezmien
nicze niewiadomych pośredniczących i ich błędy średnie.
Ponieważ funkcje niezmiennicze są chyba najlepszą pod
stawą dla identyfikacji punktów stałych (daje temu wy
raz wielu autorów w wielu współczesnych publikacjach),
to dokładność identyfikacji stałych punktów odniesienia
będzie taka sama zarówno w przypadku wyrównań swo
bodnych, jak i wyrównań przy minimalnych ogranicze
niach stopni swobody. Zwolennikom wyrównania swobod
VrPV = min
(3)
nego odpada więc następny argument.
Nie jest także możliwe, zdaniem autora, zastosowanie
XτX = min
(4)
wyrównania swobodnego na etapie wyrównania ostatecz
ślad cov(X) = min
(5)
nego, mającego na celu wyznaczenie bezwzględnych prze
mieszczeń poziomych lub aktualnych współrzędnych punk
W wyniku wyrównania sieci geodezyjnej, przy spełnieniu tów. Geometryczna interpretacja wyrównania swobodnego
powyższych warunków, otrzymuje się:
wskazuje bowiem wyraźnie na zależność wyników wyrów
— najlepiej
wyrównane obserwacje,
tzn.
wartość nania (wartości niewiadomych) od wartości współrzędnych
Vτ P V i wynikająca z niej wartość u'o, są najmniejsze
przybliżonych, co w pomiarach przemieszczeń po prostu
spośród wszystkich możliwych wartości;
nie może mieć miejsca. Na przykład w wypadku sieci ką
towej, spełnienie warunków (6), (7) i (8) spowodowałoby
— najlepiej zaznaczone wartości niewiadomych pośred
rozrzucenie przemieszczeń na wszystkie punkty sieci tak,
niczących, tzn. wartość Xτ X przyjmuje wartość minimal
by spełniony był warunek (4). Inaczej mówiąc, wartości
ną spośród wszystkich możliwych, a suma kwadratów błę
tak uzyskanych przemieszczeń byłyby zupełnie fałszywe.
dów średnich niewiadomych, tj. ś'ad cov (X) równa się
minimum.
Reasumując powyższe rozważania, autor twierdzi, że
idea swobodnego wyrównania sieci geodezyjnych, szeroko
Swobodne wyrównanie sieci geodezyjnej ma określone
znaczenie geometryczne, które sprowadza się, w zależności propagowana przez geodetów niemieckich i austriackich,
nie ulepsza obliczenia przemieszczeń poziomych, a na pew
od rodzaju sieci, do zrealizowania różnych kombinacji
nych etapach opracowania wyników pomiarów nie może
następujących warunków:
być w ogóle stosowana.
1. Pozostawienie jako niezmienniczego środka ciężkości
układu, co oznacza, że środek ciężkości układu współrzęd
nych przybliżonych i układu współrzędnych wyrównanych
Uwagi końcowe
pokrywają się ze sobą
1. Autor przedstawił omawiane zagadnienia tylko na
JdXi = 0
tle poziomych sieci geodezyjnych. Jest jednak rzeczą oczy
wistą, że te same wątpliwości i zastrzeżenia powstają w
JdYi = 0
(6)
przypadku sieci niwelacyjnych służących do wyznaczania
bezwzględnych przemieszczeń pionowych. Niezmienni2. Utrzymanie jako niezmienniczej, średniej orientacji
czość wysokościowego środka ciężkości takiej sieci, co wy
sieci określonej przez układ współrzędnych przybliżonych raża się równaniem
J(YfdXi-XfdYi)-=O
(7)
J dHi = 0
(9)

gdzie:

r — współrzędne zredukowane do środka ciężkości
układu.
3. Utrzymanie jako niezmienniczej, średniej skali sieci
określonej przez układ współrzędnych przybliżonych
J(XidXi + YidYi) = 0
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(8)

prowadziłaby w przypadku wyrównania ostatecznego do
sfałszowania wyników, podobnie jak w przypadku sieci
poziomej.
2. Wnioski przedstawione w niniejszym opracowaniu
odnoszą się zarówno do przypadku tzw. metod różnico
wych (przemieszczenia jako funkcje różnic obserwacji
aktualnych i wyjściowych), jak i metod nieróżnicowych

ch.

(przemieszczenia jako funkcje obserwacji aktualnych
i wyjściowych). W opracowaniu autor stosował zapis ma
tematyczny [wzory (1)—(9)] charakterystyczny dla metod
nieróżnicowych.
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Uwzględnienie wpływu refrakcji w niwelacji dwustronnej metodą pomiarów meteorologicznych

1. Schemat teoretyczny obliczenia wpływu refrakcji

Załóżmy (rys. 1), że w punktach I1 i 21, przy wysokości
instrumentów Z1 i Z2, pomierzono kąty pionowe, przy czym
promienie celowych przechodzą wzdłuż łuków okręgów
o promieniach R1 i R2, w wyniku czego tworzą się kąty
refrakcji ¾1 i ¾2 a przy tym R1 < R2, ponieważ w miarę
zwiększania się wysokości względem warstwy autokonwencji Z0 [2] zwiększają się właściwości środowiska załama
nia promieni. Różnica kątów refrakcji na punktach stano
wisk powoduje błąd systematyczny w różnicy wysokości

ʤ = θ’5

(⅛1 - ⅛2)

(ɪ)

gdzie:
S — odległość między punktami;
ð" = 206265".
Ponieważ ostateczny wynik będzie średnią watrością
różnicy wysokości, wyznaczoną z dwukrotnego pomiaru w
przód i wstecz, przed wzorem mamy współczynnik 0,5.

że
ko
ch,
w)że

Jeżeli droga przebiegu promienia celowej nie przekracza
przedziału Zo, wówczas błąd spowodowany refrakcją jest
ujemny, jak to jest widoczne na rysunku 1.
Możliwy jest w końcu trzeci przypadek, w którym dro
ga przebiegu promienia celowej ma postać krzywizny po
dwójnej, co może mieć miejsce, gdy wysokość jednego ze
stanowisk obserwacji jest mniejsza, a drugiego większa
od Zo. Do oceny błędu systematycznego odpowiednie jest
równanie
⅝ =

“ (⅞1 + ¾2)

(2)

dzięki .któremu jest możliwe określenie błędu pomiaru
przewyższenia zarówno o jednym, jak i drugim znaku,
zależnie od tego, który kąt refrakcji (z pomiaru w przód
lub wstecz) jest brany pod uwagę. Równość kątów refrak
cji <5Zj ≈¾≈ ¾2 powoduje że δh ≈ 0.
W dwu ostatnich rozpatrzonych wyżej przypadkach po
łożenie promienia celowej z jednej lub drugiej strony
względem poziomu Z0, przy różnicy wysokości stanowisk
instrumentu, jest wystarczającym warunkiem pojawiania
się błędów systematycznych określonego znaku, spowodo
wanych wpływem refrakcji.
Zgodnie z rysunkiem 1, mamy

(3)

(3,)

na
^yw
lia
Qlry-

Po podstawieniu ostatnich równań do równania (1) otrzy
mujemy

(9)

Krzywizna promienia celowej może być przedstawiona
według wzoru [3]

do
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ñu
:ocji
ch

*
R-

Rys. 1. Obliczenie poprawek za refrakcję

=-79,2—iθ,O342-γjlO~β

(5)

gdzie:
PiT — ciśnienie atmosferyczne i temperatura powietrza;
7i — gradient temperatury na wysokości 1 m;
Z — wysokość punktu nad powierzchnią Ziemi.
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Zgodnie ze wzorem (5) oznaczamy

Itr6

(6)

K2~2=-C2 ^0,0342-ɪ-jlθ-6

(6')

Ri

Argumenty równania (6') przedstawiamy w postaci
C2 = C1+zlC; 4,ι = y1 + dy: Z2 -Zi + dZ
Uwzględniając to, po podstawieniu wzorów (6) i (6') do
(4) i przekształceniu algebraicznym ostatecznie otrzymu
jemy

δh = 0,25∙S2 Ciγi-------C2^-i- + dc∕θ,O342 -ɪn 10"6 (7)
h

∖ *71Z1Z2

∖,

2 z2 ʃ

Z2//

Przy równoczesnej niwelacji w przód i wstecz, zakłada
jąc, że
/ɪ ≈=>γ2; C1^C2
jest możliwe ograniczenie się do pierwszego członu wyra
żenia będącego w nawiasach, wówczas

⅞ = 0,25S2C1y1^∣-.10-6

i 10 m (rys. 2a) i różnicę wysokości ∆Z zmieniającą się
w przedziałach od 5 do 20 m i od 5 do 15 m.
Na rysunku 2b przedstawiono zależność błędu od od
ległości przy Z1 równej 5 i 10 m oraz dZ zmieniającej
się w przedziale 10—25 m i 15—25 m.
Z rysunków wynika, że przy niwelacji w przód i wstecz
(głównej i powrotnej) wykonywanej z sygnałów o wyso
kości nie mniejszej od 10 m jest zapewniona stosunkowo
wysoka dokładność w odniesieniu do wpływu refrakcji,
pod warunkiem że wysokość promienia celowej przewyż
sza wysokość warstwy Z0. Jeżeli Z1 < Z0 < Z2, wpływ
przypadkowego składnika błędu spowodowanego refrakcją
wyraźnie wzrasta wraz ze zwiększeniem odległości.
2. Wyniki sprawdzenia eksperymentalnego

Do sprawdzenia wykorzystano materiały eksperymentalne
badania wpływu refrakcji ziemskiej w niwelacji dwu
stronnej, zawarte w opracowaniu [1], Obejmują one błędy
⅛ świadczące o różnicach wysokości, określone z geome
trycznej i równocześnie trygonometrycznej niwelacji,
a także dane meteorologiczne temperatury i wilgotności
powietrza, pomierzone na punkcie obserwacji geodezyjnych
w dwugodzinnych interwałach czasu.

(8)

Dla przypadku pośredniego krzywizna drogi przebiegu pro
mienia celowej w punktach I3 i 2s ma znaki odwrotne.
Dlatego, zgodnie ze wzorami (2) i (3), błąd spowodowany
wpływem refrakcji wyznaczamy z równania
ʤ = 0,25S2(,Rj^
*+∙Rj^
1)10-6
(9)
Wykonując analogiczne podstawienie i zakładają rów
ność parametrów meteo na punktach sąsiednich, otrzymu
jemy
¾ = 0,25 - S2 C1 [γ'i

~ 0,0684^ 10" 6

(10)

Jeżeli przyrównamy znajdujące się w nawiasach wyra
żenie do zera, wówczas otrzymamy wartość gradientu
Z1Z2

7t =

0,068

przy którym wpływ refrakcji zdąża ku zeru. Spróbujmy
dokonać oceny dokładności wyznaczenia poprawek według
wzorów (8) i (10). Na podstawie tych wzorów błędy wy
znaczenia poprawek przedstawiamy w postaci
AZ
σ∣j = 0,25S2σyχ—— ∙10"6
(11)
Z1 Z2

Ti -

σ<j = 0,25 S2σ-z,1 —ʌɪ-■ 10-6

Rys. 3. Dobowy przebieg gradientów temperatury ∏ w okresie
geodezyjnych badań wpływu refrakcji

Pozwoliło to obliczyć gradienty temperatury według me
tody opisanej w pracy [4], błędy systematyczne za refrak
cję i porównać je z odpowiednimi wielkościami wyzna
czonymi drogą geodezyjną.
Na rysunku 3 przedstawiono dobowe zmiany gradientu
y1 w okresie prowadzenia eksperymentu wzdłuż odcinka
długości 16,86 km, przy wysokości instrumentu 8,6 i 12,6 m.
Tablica

(IU)

ZiZ2

Błąd wyznaczenia gradientu y1 zgodnie z wynikami do
świadczalnymi możemy przyjąć σyχ = 0,05 grad/m. Z
uwzględnieniem tego jest określona zależność błędu ‰ od
odległości i wysokości promienia celowej, zgodnie ze wzo
rami (11), rys. 2a) i -(11'), rys. 2b). Obliczenia wykonano,
biorąc pod uwagę wysokość instrumentu Z1 równą 5

Lp.

Rodzaj
błędu

1
2
3
4

Sh
δh
δhp
Δ

m
w [cm]

17
-17
41
1

σ
w [cm]

±13
±n
±14
±13

Otrzymane w tym pomiarze błędy ‰ były podzielone
na dwie grupy. Do jednej z nich weszły ¾, określone przy
gradientach y1 większe od 0,05 grad/m, a do drugiej —
mniejsze od 0,05 grad/m. Zestawienie pierwszej grupy
obejmowało przy tym 25 pomiarów, a drugiej 35.
Do każdej wartości áh grupy pierwszej obliczono odpo
wiednie błędy według wzoru (8). Gradienty wyznaczono
graficznie, jak na rysunku 3, według czasu określenia geo
dezyjnego ‰.
W tablicy przedstawiono matematyczne prognozowanie
i średnie kwadratowe wartości różnic, obliczone według
każdego szeregu wskazanych wielkości.
W pierwszym wierszu pokazano charakterystyki rodzaju
błędów <5h otrzymane przy ;h > 0,05 grad/m, a w drugim
mniejsze od 0,05 grad/m, w trzecim obliczone według
wzoru (8), a w czwartym otrzymane z równania
A = 0,5 δhp — δh
W tablicy widzimy, że średnie kwadratowe wartości róż
nic, obliczone według każdego rodzaju błędów okazały się
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Rys. 4. Dobowy przebieg gradientów ∏ (1) błędów systematycz
nych ⅛ (2) i ich wartości obliczonych δ∏p
(3) w warunkach
Z1, Z2< Zo

Rys. 6. Zależność między gradientami γ1 (1) i odpowiadającymi
im błędami δ⅛ (2) podczas pogody przejrzystej, przy Zp
Z2 < Z0 < Z⅛r (a) i podczas pogody pochmurnej (b)

w przybliżeniu jednakowe. Wielkości błędów rodzaju
pierwszego wahają się w granicach od 0 do 40 cm, a od
powiednie wartości δhp otrzymane drogą wyliczeń (wiersz 3)
od 19 do 70 cm, to znaczy są około dwukrotnie większe.
Jeżeli do równania (8) wprowadzimy stały współczynnik
(0,5), wówczas rozbieżności systematyczne między wielko
ściami <5h i δhp sprowadzone zostaną do minimum, co do
kumentują dane wiersza dolnego tablicy.

Na rysunku 4 przedstawiono dobowe zmiany gradientu
j∙1 i błędów
opracowane na podstawie materiałów rów
noczesnej dwustronnej niwelacji na odcinku długości 1 km
przy wysokości instrumentu 2,4 i 1,6 m. W czasie obser
wacji promień obserwowanej celowej nie wychodził poza
przedział warstwy Z0 (z wyjątkiem godzin porannych
i wieczornych), co było powodem pojawienia się ujemnych
błędów systematycznych w wynikach pomiaru przewyższeń.
Z rysunku 4 wynika, że między dobowymi zmianami
gradientu γ1 a błędem δfl istnieje wystarczająco wyraźna
zależność.
Porównanie wyników otrzymanych z pomiarów geode
zyjnych i w drodze wyliczeń z równania (8) wykazało, że
wielkości δhp są sześciokrotnie mniejsze od odpowiadają
cych im wartości δ∣i.
Na rysunku 4 przedstawiona jest krzywa dobowych
zmian obliczonych z równania (8) wartości δhp z uwzględ
nieniem tej krotności, w wyniku czego otrzymano dobrą
zgodność między obliczonymi i otrzymanymi z doświad
czalnych pomiarów wielkościami δκ∙ Tym samym przyto
czone dane pozwalają na wysnucie końcowego wniosku, że
wykazany powyżej schemat obliczenia poprawek za re
frakcję daje jakościowo wierny obraz wpływu refrakcji
na wyniki mierzonych różnic wysokości metodą dwustron
nej niwelacji w tym przypadku, jeżeli wysokość promie
nia celowej przewyższa względnie nie wychodzi poza prze
dział warstwy Z0.
W ten sposób podstawy możliwości obliczenia poprawek
według równań (7) i (8) możemy uważać za udowodnione
Jednakże do praktycznego stosowania równań musimy
znać wielkość zmieniającego się współczynnika. Możemy
go określić przez porównanie błędów systematycznych za
refrakcję, które nietrudno jest ustalić z dwustronnej ni
welacji znanej różnicy wysokości, charakterystycznej dla
obszaru prowadzonych prac geodezyjnych i warunków
obserwacji.
Rozpatrzmy przypadek pośredni, kiedy tor promienia
celowej przechodzi zarówno po jednej lub drugiej stronie
względem poziomu Z0. Na rysunku 5 pokazane są wykresy
przebiegu gradientu γ1 i błędów
z niwelacji między
punktami położonymi w odległości od siebie 11,92 km
i o wysokościach instrumentu równych odpowiednio 14,1
i 1,6 m. Nie względniając będącego 16 sierpnia znacznego
gradientu temperatury, błędy ðh okazały się stosunkowo
nieduże i o różnym znaku, to znaczy przy y1 > 0,05 grad/m
wyraźnego systematycznego wpływu na refrakcję nie za
obserwowano.
Analogiczny obraz obserwujemy na rysunku 6a, gdzie
pokazany jest przebieg gradientów γ1 i błędów δh przy

Przy minusowych i bliskich zeru gradientach obliczenie
poprawek według wzoru (8) nie daje efektów dodatnich.
Zauważmy również, że wysokość promienia celowej przy
obliczaniu poprawek przewyższała wysokość warstwy autokonwencji Z0, co odpowiada pierwszemu przypadkowi
z rozpatrywanych na rysunku 1.

Rys. 5. Zależność mię
dzy gardientami ∏ i
odpowiadającymi
im
błędami ⅛ podczas po
gody przejrzystej, przy
Zi > Zo > Z2 (16 sierp
nia) i podczas pogo
dy pochmurnej (17, 18
sierpnia)
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obserwacji z punktów końcowych odcinka, między którymi
odległość równała się 2 km, a wysokość instrumentu wy
nosiła 2,4 i 1,6 m, przy średniej wysokości promienia celo
wej Z⅛r = 7,5 m.
Jak widzimy, występowanie niejednorodnego pola tem
peratury jeszcze nie jest wystarczającym warunkiem do
powstania wyraźnego systematycznego wpływu refrakcji
na wyniki niwelacji dwustronnej. W danym przypadku
są warunki do powstawania błędów za refrakcję o obu
znakach, co odpowiada wykazanym wyżej przesłankom
teoretycznym.
Na rysunku 6b przedstawiono charakter zmiany błędów
za refrakcję ⅛ z niwelacji wzdłuż tego samego odcinka
podczas pochmurnej chłodnej pogody, kiedy gradienty
miały wartości ujemne lub bliskie zeru. W tym przypadku,
jak również w sytuacji przedstawionej na rysunku 5
(17—18 sierpnia), można mówić o niejakiej korelacji mię
dzy błędami βh a gradientami y1. Jednakże nie można
uwzględnić tych błędów przez wprowadzenie poprawek.
3. Zakończenie

Rozpatrzony schemat teoretyczny daje jakościowo wierny
obraz działania refrakcji na wyniki dwustronnej niwelacji
trygonometrycznej.

Wprowadzenie poprawek za refrakcję zmniejsza jej
wpływ w warunkach, kiedy promień celowej przechodzi
powyżej warstwy autokonwencji. Obiecujące wyniki otrzy
muje się również, jeśli wysokość promienia celowej nie
przekracza tej warstwy.
Jeżeli tor przebiegu promienia celowej przechodzi po
obu stronach od poziomu Z0, wówczas powstają błędy za
refarkcję o obu znakach, których nie można uwzględnić
drogą wprowadzenia poprawek.
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Badanie pionowości masztu TV w Pieczewie metodą fotogrametrii jednoobrazowej
Wstęp

W miarę rozwoju techniki budowlanej i wynikającego
z niego wzrostu liczby zagadnień wymagających rozwiąza
nia rozszerza się również zakres pomiarów odkształceń. Na
każdą budowlę działają różne czynniki, z tego względu
należy wykonywać okresowe pomiary odkształceń, które
mają na celu określenie zmian zachodzących w konstruk
cji budowlanej.
Obecnie do badania odkształceń są stosowane następu
jące metody: jednoobrazowa, dwuobrazowa oraz ruchome
go filmu.

Metoda jednoobrazowa opiera się na niezmienności
współrzędnych Y (w wypadku obserwacji na zdjęciu ściśle
pionowym) każdego obserwowanego punktu. W tym wy
padku można określić przemieszczenia dx i dz w płaszczyź
nie równoległej do płaszczyzny kliszy.
W niniejszej pracy podjęto próbę określenia odkształceń
na podstawie zdjęć nachylonych pod kątami 150 i 30° oraz
porównano otrzymane wyniki z odkształceniami wyznaczo
nymi na podstawie zdjęć ściśle pionowych.
Do wykonania zdjęć wykorzystano kamerę UMK 10/1318
Zeissa.
Charakterystyka obiektu

Maszt TV-Pieczewo jest przekaźnikiem radiowo-telewi
zyjnym. Trzon masztu o wysokości 333,710 m ma przekrój
trójkąta równobocznego o bokach 3,20 m. Szkielet kon
strukcji jest wykonany z rur stalowych o średnicy 12,0 cm.
Całość jest usztywniona za pomocą pięciu poziomów od
ciągów znajdujących się w trzech płaszczyznach przecho
dzących przez wierzchołki trójkąta i ustawionych wzglę
dem siebie pod kątem 120°. Trzon masztu jest zmontowa
ny z segmentów o długości 7,5 m, skręconych śrubami. Po
łączenia te są dobrze widoczne na zdjęciach i służyły jako
poziomy, na których określono wychylenia. Przed przystą
pieniem do wykonywania zdjęć przeprowadzono wywiad
terenowy oraz obliczono optymalne odległości stanowisk
fotogrametrycznych od osi masztu.
Przy pochyleniu osi kamery o 30° kąt widzenia ponad
linię horyzontu wynosi 69o30'. Znając tangens tego kąta
oraz wysokość masztu, obliczono najkrótszą odległość,
z której cały maszt Odfotografuje się na zdjęciu. Odległość
ta wynosi 125,0 m. Ze względu na znaczne obniżenie te
renu wokół masztu, długość tę zwiększono do 145,0 m.
Szkic osnowy przedstawia rysunek 1. Stanowiska foto
grametryczne wyznaczono w ten sposób, że oś kamery
ustawionej na każdym z nich jest prostopadła do płaszczy
zny lin odciągających. Dodatkowo w terenie wyznaczono
stanowiska (Γ, 1", 2' 2", 3', 3"), na których w czasie wyko
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nywania zdjęć ustawiono statywy z tarczami poligonizacyjnymi Zaniwelowanymi na wysokości środka rzutów. Sta
nowiska wyznaczono tak, aby tarcze Odfotografowaly się
w odległości około 1 cm od skraju zdjęcia.

Druga składowa błędu zależy od dokładności ustawienia
sygnałów na wysokości środka rzutów. Aby wpływ niwela
cji był zaniedbywalny, należy zachować następującą nie
równość

Technologia wykonania i opracowania zdjęć

gdzie:
¾ — błąd niwelacji;
Y — odległość od środka rzutów do Zaniwelowanej
tarczy;
m- — błąd pomiaru rzędnej tłowej.
Pomiar współrzędnych tłowych wykonano na Stereokomparatorze Zeissa 1818, poziomując fotogram na podstawie
Odfotografowanych tarcz poligonizacyjnych. Współrzędne
tlowe, pomierzone na zdjęciach nachylonych pod kątami
15° i 30°, przeliczono na współrzędne terenowe za pomocą
wzorów [1]
Z = c 2"÷ctgω Y
c-Z'ntgω C

Pojedyncze zdjęcie fotogrametryczne, wykonane przy pio
nowym lub pochylonym usytuowaniu płaszczyzny tłowej,
można wykorzystać do badania odchylenia od pionu w
płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny tłowej, pod wa
runkiem że oś odciętych tłowych x w chwili ekspozycji
zajmie położenie poziome.
Przy najbardziej starannej obsłudze kamery w chwili
wykonywania zdjęcia można liczyć na utrzymanie pęche
rzyka libelli w położeniu środkowym z dokładnością 0,2—
—0,5 działki. W wypadku kamery UMK 10 1318 powoduje
to skręcenie płaszczyzny tłowej zdjęcia o kąt rzędu 20—
50cc. Doprowadzenie łącznicy znaczków tłowych do równo
ległości z osią X Stereokomparatora można wykonać z błę
dem 15—20cc. Całkowity błąd, wynikający z poziomowania
kamery za pomocą Iibelli oraz z dokładności doprowadze
nia łącznicy znaczków tłowych do równoległości z osią X
Stereokomparatora, może wynosić 30—60cc. W praktyce
często jest niemożliwe spoziomowanie Iibelli z dokładnością
0,2—0,5 działki, w związku z czym łącznica znaczków tło
wych nie reprezentuje już na zdjęciu śladu przecięcia pła
szczyzny tłowej płaszczyzną poziomą.
W niniejszej pracy zastosowano metodę opartą na wy
korzystaniu obrazów tarcz zasygnalizowanych na wysokości
środka rzutów. Poziomowanie wykonane tym sposobem
obarczone jest dwoma błędami, których wielkości zależą
od odległości między obrazami Zaniwelowanych tarcz oraz
od błędu niwelacji. Jeżeli odcinek łączący obrazy sygnałów
wypełnia swoją długością użyteczny zasięg fotogramu, to
doprowadzenie tej linii do równoległości z osią Z stereoRomparatora można wykonać z dokładnością rzędu 20ce.

POZIOM

X =______
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gdzie:
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—współrzędne tłowe na zdjęcia nachylonych;
— ogniskowa kamery;
— kąt nachylenia osi kamery;

— mianownik skali zdjęcia.

Wartości wychyleń masztu od pionu

Odchylenia masztu od pionu, obliczone na podstawie od
czytanych współrzędnych tłowych, przedstawiają rysunki
2, 3, 4 i 5. Wektory wychyleń na poziomach 75,425 m,
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Tablica 3

Tabliea 1

Stanowisko 1
w [cm]

lP-

0°

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

—0,4
—1,4
—1,2
—2,2
—1,7
—2,0
—1,2
—1,8
—1,6
—1,3
—1,7

15°

30°

—0,9
—1,0
—1,2
—2,3
—2,2
—2,5
—1,6
—1,9
—2,2
—1,9
—1,4

—0,7
—1,1
—1,1
—1,0
—1,3
—1,9
—2,2
—2,3
—2,0
—1,7
—2,3

30°—0°

-i/.™

i 2("-ij

15o-0o

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

0,2
0,1
0,1
1,3
0,9
0,6
0,6
0,4
0,2
0,2
0,9

0,5
0,4
0,0
0,1
0,5
0,5
0,6
0,1
0,6
0,6
0,3

4,0 mm

4,9 mm

3,4 mm

I
]

Stanowisko 3
w [cm]

Lp.

30°—15°

JC

0°

15°

30“

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

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

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

√ Γ44]
mO - i F 2("-l)

30°—15°

15°—0°

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

1,0
1,0
1,2
0,8
1,7
1,7
1,3
0,9
0,9
0,1
1,3

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

6,4 mm

8,7 mm

6,1 mm

30°—0°

rπo = ±7,1 mm

mo = ±4,2 mm
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Stanowisko 2
w [cm]
15°

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

—2,3
—2,8
—3,9
__ 4,1
—4,2
—4,3
—3,2
—3,7
—3,1
—4,0
—3,8

—2,0
—1,9
—2,4
—3,0
—4,2
—4,3
—3,8
—3,5
—3,7
—4,2
—4,5
1/
] 2(n-

1)

30°

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

30°—O0

30°—15°

1S“—O°

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

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

0,3
0,9
1,5
1,1
0,0
0,0
0,6
0,2
0,6
0,2
0,7

6,0 mm

6,8 mm

5,6 mm

πιo — ±0,1 mm

150,425 m, 230,425 m i 292,925 m (miejsca połączeń odcią
gów z trzonem masztu) przedstawiono w rzucie na pła
szczyznę poziomą. Do wysokości 90,425 m wektory wychy
leń na poszczególnych poziomach można określić na pod-
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30,

1
st. 2

Rys. 5

stawie wyników otrzymanych ze zdjęć ściśle pionowych
oraz nachylonych pod kątami 150 i 30°.
W tablicach 1, 2, 3 przedstawiono porównanie otrzyma
nych wyników oraz obliczone błędy średnie.

TahJiea 2

Lp.

C
j
C
Z
S

\

st 2

Rys. 4

0°

\

LEGENDA

Wnioski

Analiza teoretyczna oraz otrzymane wyniki pozwoliły na
sformułowanie wniosków.
1. Terrofotogrametryczna metoda badania wychyleń od
pionu jest równorzędna pod względem dokładności z kla
sycznymi obserwacjami kątowymi.
2. Różnice wychyleń na poszczególnych poziomach, wy
znaczone na podstawie zdjęć pionowych i nachylonych,
oscylują wokół 1 cm i są spowodowane błędami identy
fikacji punktów oraz błędami odczytu współrzędnych.
3. W procesie opracowania stwierdzono, że Iibelle umie
szczone na kamerze nie zapewniają dostatecznej dokład
ności, dlatego przy wykonaniu zdjęć konieczna jest sygna
lizacja linii poziomej na wysokości środka rzutów, warun
kująca niezbędną dokładność wyznaczenia wychyleń.
Literatura
[11 Lisenbarth A.: Fotogrametria naziemna i specjalna,
PPWK, Warszawa 1974
[21 Praca zbiorowa: Fotogrametria analityczna. PPWK, Warszawa
1972
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CZESŁAW JÖZEFACIUK
Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa
Puławy

Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów zdewastowanych przez erozję wąwozową
Erozja wąwozowa, zwłaszcza w terenach wyżynnych,
powoduje największą dewastację przeważnie najżyźniejszych gruntów (lessowych, czarnoziemów, rędzin, gleb gli
niastych). Wraz z postępem uspołecznienia i technizacji
rolnictwa nasilają się procesy erozji wąwozowej, co potę
guje szkodliwość wąwozów i ich wpływ na utrudnienie
gospodarowania.
Mimo, że rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
zdewastowanych przez erozję wąwozową jest najbardziej
kapitałochłonnym działem melioracji przeciwerozyjnych,
to i tak jest ona w większości przypadków znacznie tań
sza i daje większe efekty produkcyjne w porównaniu
z rekultywacją gruntów zdewastowanych przez przemysł
i górnictwo.
Różnorodność erozyjnych rozcięć terenu, od olbrzymich
wąwozów pochodzenia geologicznego do niewielkich,
aktualnie tworzących się, powoduje olbrzymie zróżnico
wanie ich form zarówno pod względem geologiczno-glebowym, rzeźby i mikrorzeźby, hydrologii, szaty roślinnej,
jak też szkodliwości. Komplikuje to opracowanie metod
zagospodarowania wąwozów, a równocześnie daje możli
wość stosowania różnych sposobów rekultywacji i kierun
ków zagospodarowania.
Wyróżnia się następujące sposoby zagospodarowania wą
wozów:
1) zabudowa biologiczna;
2) zabudowa techniczno-biologiczna;
3) likwidacja wąwozów przez mechaniczne zasypanie;
4) zagospodarowanie przez wykonanie w wąwozach
zbiorników:
a) retencyjnych;
b) retencyjno-kolmatacyjnych;
c) kolmatacyjnych;
5) sadownicze zagospodarowanie wąwozów;
6) pastwiskowe zagospodarowanie wąwozów;
7) zagospodarowanie wąwozów do celów rekreacyjnych.
Wybór sposobu zagospodarowania jest sprawą zasadni
czą, ponieważ decyduje zarówno o efektach ochronnych,
jak i produkcyjnych. Powinien być dokonywany na tle
całokształtu warunków przyrodniczych i gospodarczych,
z uwzględnieniem aktualnego i perspektywicznego zago
spodarowania określonej jednostki terytorialnej.
Biologiczna zabudowa wąwozów

Polega ona na utrwaleniu ich przez wprowadzenie trwa
łej szaty roślinnej. Jest to w pewnym sensie naturalna
forma zagospodarowania, ponieważ niemal wszystkie wą
wozy bez ingerencji człowieka zostają po pewnym czasie
samoczynnie opanowane przez roślinność — początkowo
zielną, a następnie przez drzewa i krzewy. Jednak takie
Samoutrwalenie się wąwozów jest procesem długotrwa
łym, a ponadto prowadzi do systematycznej dewastacji
przyległych gruntów rolnych. Dlatego biologiczna zabudo
wa wąwozów powinna być kierowana przez człowieka w
celu możliwie szybkiego ograniczenia procesów erozyj
nych oraz zwiększenia ochronno-użytkowej wartości szaty
roślinnej.
Sposób postępowania zależy od tego, czy dokonujemy
jedynie korekty w samoczynnej zabudowie wąwozu, czy
też realizujemy ją od podstaw. W pierwszym wypadku
należy poprawić skład gatunkowy zadrzewienia przez usu
nięcie egzemplarzy małowartościowych, a wprowadzenie
gatunków docelowych oraz zadarnić lub zadrzewić po
wierzchnie erodowane i pozbawione roślinności. Przy bio
logicznej zabudowie kardynalną zasadą jest zadrzewienie
zboczy i Zadarnienie wszystkich miejsc, w których okre
sowo następuje przepływ skoncentrowanych wód po
wierzchniowych, czyli wlotów i dna wąwozu głównego
oraz rozcięć bocznych.
Wprowadzenie roślinności do wąwozu powinno poprze
dzać łagodzenie bardzo stromych skarp, pionowych ścian,
zwłaszcza u czoła wąwozu i rozcięć bocznych oraz progów
erozji wstecznej. Miejsca najsilniej narażone na rozmy
wanie umacnia się przez obsiew mieszanką traw i mato

wanie słomą lub innymi odpadami roślinnymi, które po
krywa się siatką przymocowaną do gruntu kołeczkami.
Zabezpieczenie takie chroni przed erozją do czasu prze
jęcia ochronnej funkcji przez roślinność. Miejsca szcze
gólnie narażone na rozmywanie można również umacniać
przez darniowanie z przybiciem płotów darniny kołecz
kami.
Po wykonaniu tych prac przystępuje się do zadrzewie
nia wąwozu. Na łagodniejszych zboczach wąwozu wskaza
ne jest wyoranie Poprzecznostokowych bruzd chłonnych,
przerywanych co 20 m, a na skarpach bardziej stro
mych — tarasów talerzowych (misek).
Zabiegi te zmniejszają powierzchniowe spływy wód,
poprawiają wilgotność i warunki wzrostu sadzonek drzew.
Im trudniejsze warunki siedliskowe tym staranniej należy
dobrać materiał sadzonkowy i zapewnić właściwą tech
nikę sadzenia i pielęgnacji. Sprawą bardzo istotną jest
odpowiedni dobór gatunków drzew i krzewów oraz traw
i motylkowych na poszczególne elementy rzeźby wąwozu
o zróżnicowanych warunkach, zwłaszcza pod względem
materiału glebowego i układu stosunków wilgotnościo
wych. Przy zabudowie biologicznej stosuje się również
różnego rodzaju płotki faszynowe i niewielkie grobelki
ziemne do zatrzymywania rumowiska i spłycania wąwozu.
Biologiczna zabudowa będzie dość często stosowana,
zwłaszcza w wąwozach wytworzonych w skałach wapien
nych i piaskowych oraz w wąwozach o innych utworach,
ale trudnych do rekultywacji i zagospodarowania rolni
czego.
Techniczno-Mologiczna zabudowa wąwozów

Polega ona na umocnieniu budowlami technicznymi
miejsc szczególnie narażonych na rozmywanie oraz na zadarnieniu dna i zadrzewieniu zboczy. Ponieważ wykona
nie budowli technicznych w wąwozach jest trudne i kosz
towne, powinno się je ograniczyć do niezbędnego mini
mum oraz wykonywać z łatwo dostępnego i taniego ma
teriału takiego, jak: faszyna, kamień, ziemia i materiały
odpadowe, a wyjątkowo beton. Generalnie rzecz biorąc,
budowle techniczne powinno się lokalizować przede wszy
stkim u czół wąwozu głównego i czynnych rozcięć bocz
nych w celu ochrony przyległego terenu oraz w pobliżu
wylotu wąwozu dla zatrzymywania rumowiska i spłyca
nia wąwozu.
Czoła wąwozów i rozcięć bocznych są najtrudniejszymi
do umocnienia miejscami, zwłaszcza w wąwozach o dużej
dynamice rozwoju. W dotychczasowej praktyce dość często
stosowano stopień skrzynkowy, konstrukcji Ziemnic k i e g o, wykonywany z elementów prefabrykowanych
lub jako monolit żelbetowy (rys. 1). Można również wy
konywać ścianki betonowe z gardzielą i otworami filtraRys. 1. Stopień skrzynkowy do umacniania wlotów
i progów erozji wstecznej (fot. Cz. Jozefaciuk)

wąwozów
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cyjnymi oraz urządzeniami do rozpraszania energii spa
dającej wody. Jeszcze tańszym umocnieniem są koryta
betonowe lub kamienno-betonowe, ale w tym wypadku
należy złagodzić pionowe ściany i wyprofilować wlot do
wąwozu w formie rowu.
Dla zatrzymywania rumowiska wykonuje się w pobliżu
wylotu lub na całej długości dna wąwozu niewielkie prze
grody kamienne, faszynowe, faszynowo-ziemne i ziemne.
Budowle te należy tak wykonać, aby po zamuleniu można
było je łatwo podwyższyć. Ziemię zakumulowaną powy
żej przegród obsiewa się mieszanką traw.
Budowle techniczne należy stosować jedynie w wąwo
zach, które stanowią duże zagrożenie dla przyległych
gruntów uprawnych i obiektów gospodarczych (dróg, bu
dynków, urządzeń melioracyjnych), a których nie da się
utrwalić lub zlikwidować innymi tańszymi sposobami.
Likwidacja wąwozów przez mechaniczne zasypanie

Sposób ten jest korzystny zarówno z przyrodniczego,
jak gospodarczego punktu widzenia. Usuwa bowiem ogni
sko erozji, jakim był wąwóz, łagodzi rzeźbę przyległego
terenu i przywraca dla rolnictwa grunty zdewastowane
przez erozję. Duży postęp w 'mechanizacji robót ziemnych
pozwala przypuszczać, że zasypywanie będzie powszech
nie stosowane, zwłaszcza w odniesieniu do wąwozów dro
gowych i zboczowych wytworzonych w utworach lesso
wych i gliniastych. Szczególnie korzystne warunki wystę
pują przy likwidacji wąwozów lessowych ze względu na
łatwość wykonywania prac ziemnych i szybką regenerację
gleb'
Wąwozy przed zasypaniem należy oczyscic z drzew
i krzewów. Drewno wartościowe wywozi się, a gałęzie
i krzaki ewentualnie pali. Przy zasypywaniu wąwozu na
leży tak uformować rzeźbę terenu, aby była łatwa do
uprawy i aby okresowe wody powierzchniowe nie spły
wały po świeżo nasypanym gruncie, ponieważ jest on po
datny na rozmywanie. Przy większych zlewniach zachodzi
zwykle konieczność ujęcia i odprowadzenia wód po
wierzchniowych odpowiednio umocnionymi rowami lub
Zadarnionymi nieckami smużnymi poza obręb zasypanego
wąwozu. Ponadto na terenie zlewni wąwozu wskazane
jest zastosowanie co najmniej podstawowych zabiegów
ochronnych, takich jak: poprzecznostokowy układ pól
i płodozmiany przeciwerozyjne. Ziemię do zasypania na
leży pobierać z lokalnych pagórków, grzbietowych części
zboczy, a w wypadku równoczesnej likwidacji kilku wą
wozów — z obszaru pomiędzy wąwozami (rys. 2).
Prace związane z likwidacją wąwozów najlepiej roz
poczynać wiosną, aby w maju lub na początku czerwca
zrekultywować grunt, posiać mieszankę na zielony nawóz
i we wrześniu uprawić pole pod oziminy. Przy dobrej
organizacji pracy likwidację wąwozu można również wy
konać po żniwach i wówczas po użyźnieniu· obornikiem
o
H

Rys. 3. Zbiornik retencyjny w wąwozie dolinowym (fot. Cz. Józefaciuk)

włącza się zrekultywowany grunt do pól płodozmianowych.
Zabiegi rekultywacyjne zależą od rodzaju i żyzności
gruntu.
Jeżeli na obszarze, z którego będzie pobierana ziemia
do zasypania wąwozu, występują żyzne gleby, to może
się opłacić Zhaldowanie poziomu próchnicznego i rozplan
towanie go na obszarze robót ziemnych. Wówczas od razu
wprowadza się uprawy połowę. Likwidację wąwozów na
szerszą skalę zastosowano po raz pierwszy w 1975 r. w
4 wsiach Gorajce na Roztoczu (woj. zamojskie). Sposób
ten zyskał duże uznanie u rolników, którzy na odzyska
nych gruntach lessowych po ich użyźnieniu obornikiem
uzyskiwali już w pierwszym roku plony pszenicy i bura
ków cukrowych równe lub nawet wyższe od plonów na
zboczach.
Wąwozy można również zasypywać odpadami przemysło
wymi i komunalnymi. Wówczas należy odciąć dopływ
wód powierzchniowych, a odpady przykryć warstwą ziemi
o miąższości od 0,3 do 1 m (zależnie od rodzaju odpadów)
i po użyźnieniu odzyskaną powierzchnię włączyć do grun
tów rolnych lub leśnych. Sposób ten może mieć zastoso
wanie w pobliżu kopalń dysponujących dużymi ilościami
skały płonnej lub ziemi z nadkładu. Tak mogą być zlik
widowane nawet olbrzymie wąwozy dolinowe.
Likwidacja wąwozów przez zasypanie jest zwykle spo
sobem tańszym i bardziej efektywnym od tradycyjnej
zabudowy biologicznej i techniczno-biologicznej. Przy uza
sadnieniu ekonomicznym należy brać pod uwagę nie tylko
przyrost wartości produkcji uzyskiwanej na zrekultywo
wanej powierzchni, ale także ułatwienie gospodarowania,
poprawę warunków agroekologicznych, zmniejszenie szkód
erozyjnych oraz wartość nominalną odzyskanego gruntu
szacowaną według cen obowiązujących przy przejmowaniu
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Zagospodarowanie wąwozów przez wykonanie zbiorników

Rodzaj zbiorników zależy od wielkości wąwozu i jego
zlewni, warunków hydrologicznych, nasilenia procesów
rzeźbotwórczych i zamierzeń gospodarczych.
Zbiorniki retencyjne

Można je budować w dużych wąwozach dolinowych
o stałym przepływie wody lub w wąwozach o rozległych
zlewniach i znacznym przepływie wód powierzchniowych
w okresach roztopów śniegowych i ulew letnich. Woda
zmagazynowana w zbiornikach wpływa na poprawę mi
kroklimatu i może być wykorzystywana do nawodnień
deszczownianych, hodowli ryb, ptactwa wodnego, do walki
z chorobami i szkodnikami roślin i innych celów gospo
darczych, a nawet do celów rekreacyjnych (rys. 3).
Zależnie od rzeźby wąwozu zbiorniki retencyjne wyko
nuje się w całym wąwozie lub jego części. Groble prze
gradzające wąwóz buduje się zgodnie z zasadami hydrotechniki. Mogą to być groble ziemne uzbrojone w przele
wy burzowe i mnichy do regulacji poziomu wody (rys. 4).
Zbiornik retencyjny można również utworzyć przez zasy
panie dolnej części wąwozu i umocnienie trasy odpływu
nadmiaru wód. Dla ochrony zbiorników retencyjnych przed
zamuleniem należy w zlewni wąwozu wykonać melioracje
przeciwerozyjne.
Zbiorniki kolmatacyjne

Rys. 2. Równoczesna likwidacja kilku wąwozów: A — przed za
sypaniem; B — po zasypaniu i Starasowaniu zbocza
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Służą one do zatrzymywania rumowiska zmywanego
przez wody powierzchniowe ze zlewni i powodują stop
niową likwidację wąwozu. Dlatego korzystniej zakładać

Rys.
4.
Zagospodarowanie
zbiornikami retencyjnymi

wąwozu

je w wąwozach o silnie erodowanych zlewniach. Wów
czas można zlikwidować (zamulić) wąwóz w stosunkowo
krótkim czasie. Budowę zbiorników kolmatacyjnych rozpoczyna się od wylotu wąwozu przez wykonanie różnego
rodzaju przegród ziemnych, faszynowo-ziemnych, ziemno-

-kamiennych lub zasypanie dolnego odcinka wąwozu. Za
mulenie wąwozu najłatwiej uzyskuje się systemem grobelek ziemnych (rys. 5). Po zamuleniu pierwszego zbior
nika wykonuje się ponownie groblę ziemną z materiału
zakumulowanego w wąwozie, tworząc kolejny zbiornik,

zlewni do czasu zamulenia wąwozu
można nie zabezpieczać przed erozją

/ etap zamulania

Przekrój podtuznj
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i tak aż do całkowitego zalądowania wąwozu. Następnie
wyrównuje się spycharką pozostałe fragmenty skarp
i odzyskaną powierzchnię włącza do użytkowania rolni
czego — najlepiej przeznaczyć ją pod trwałe użytki zie
lone.
Zbiorniki retencyjno-kolmatacyjne

Początkowo służą one do retencjonowania
w efekcie prowadzą do likwidacji wąwozów.

wody, ale

Sadownicze zagospodarowanie wąwozów

Tereny silnie pocięte przez wąwozy są coraz mniej
przydatne do upraw polowych, a coraz częściej pozosta
wione jako nieużytki i półnieużytki lub przeznaczone pod
zalesienie. Przeznaczenie pod las żyznych gleb, zwłaszcza
lessowych, nawet na terenie o bardzo urozmaiconej rzeź
bie, z gospodarczego punktu widzenia jest marnotraw
stwem rolniczego potencjału produkcyjnego. Korzystniej
założyć tam sady, które zwiększają intensyfikację pro
dukcji, a podobnie jak zadrzewienie leśne — chronią gle
bę przed erozją oraz poprawiają warunki siedliskowe
i walory krajobrazowe.
Sadownicze zagospodarowanie terenów silnie urzeźbio
nych i pociętych przez wąwozy powinna poprzedzać lik
widacja wąwozów lub łagodzenie rzeźby i tarasowanie
zboczy. WQiyczas zakłada się duże sady produkcyjne, któ
re, mimo wysokich kosztów urządzania, są opłacalne i za
pewniają dość szybką amortyzację poniesionych nakładów
inwestycyjnych. Sady takie oczywiście powinno się uzbroić
w utwardzone drogi dojazdowe, urządzenie do odprowa
dzania wód powierzchniowych, a także w nowoczesny
sprzęt do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu, a po
nadto w przechowalnie. Zakładanie i prowadzenie takich
sadów powinno być wykonywane przy doradztwie specja
listów z zakresu ochrony gleb przed erozją i sadowni
ctwa.
Sady można zakładać również w pojedynczych wąwo
zach znajdujących się w końcowych stadiach rozwojowych
(o złagodzonej rzeźbie) i leżących w pobliżu osiedli. Na
łagodnych zboczach wąwozów o nachyleniu do 30—35%
wykonuje się tarasy schodkowe za pomocą spycharek
(rys. 6A). Szerokość ław tarasów zależy od nachylenia
zbocza — im jest ono większe, tym ławy węższe. Na
wąskich ławach tarasów (minimalna szerokość 4 m) sadzi
się jeden rząd drzew owocowych. Na ławach szerszych —
dwa lub więcej rzędów drzew i krzewów.
Skarpy tarasów umacnia się przez zadarnienie — obsiew
mieszanką traw. Podłużny spadek tarasów powinien być
jak najmniejszy, do 3% i tylko lokalnie może przekro
czyć tę wartość. Ważny jest również poprzeczny spadek
ław tarasów. W rejonach o niedoborach wodnych i na
zboczach o ekspozycji południowej najlepiej ławy tara
sów wykonywać w poziomie lub nawet z niewielkim spad
kiem odwrotnym. W rejonach o większej ilości opadów
spadek ten może dochodzić nawet do 10%.
Na zboczach o nachyleniu powyżej 35%, lub też łagod
niejszych, ale o urozmaiconej mikrorzeźbie, drzewa owo
cowe sadzi się na tarasach talerzowych wykonywanych
w Poprzecznostokowych bruzdach chłonnych, których roz
stawa równa się odległości międzyrzędzi (rys. 6B). Całe
zbocze z wyjątkiem talerzy powinno być wówczas zadarnione. Są to jednak sady ekstensywne, gdzie pielęgnacja
drzew oraz chemiczna walka z chorobami i szkodnikami
Rys. 6. Zagospodarowanie sadownicze, zależne od nachylenia

A. Zbocza równomiernie nachylone

zadarmona skarpa

pole orne lub sad
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jest wykonywana ręcznie. Dlatego należy wprowadzać ga
tunki i odmiany odporne na choroby i szkodniki, np.
orzechy włoskie, śliwy, wiśnie, czereśnie, grusze.
Na dnach dużych wąwozów dolinowych nie należy sa
dzić drzew owocowych, ponieważ utrudniają odpływ zim
nego powietrza spływającego ze zboczy i powodują two
rzenie się zastoisk mrozowych. Dna wąwozów najlepiej
zadarnić i użytkować kośnie lub pastwiskowo.
Pastwiskowe zagospodarowanie wąwozów
Jest ono korzystne z przeciwerozyjnego punktu widze
nia. W rejonach o dużej ilości opadów pastwiska w wą
wozach o zwięzłym gruncie przy odpowiedniej pielęgnacji
i uregulowanym wypasie mogą być również wysoko wy
dajne. Zakładanie pastwisk uzależnione jest od rzeźby,
rodzaju gruntu i położenia wąwozu. Najodpowiedniejsze
są wąwozy o łagodnej rzeźbie — płaskim dnie i zboczach
o nachyleniu do 45%, zwięzłym gruncie, np. lessowym
lub gliniastym oraz położone w pobliżu osiedli lub przy
ległe do pastwisk.
%
Naturalnie zadarnione wąwozy można stosunkowo łatwo
zamienić w wydajne pastwiska po przeprowadzeniu na
stępujących zabiegów (rys. 7)

Rys. 7. Pastwiskowe zagospodarowanie wąwozu (fot. Cz. Jozefaciuk)

1) uporządkowaniu powierzchni, złagodzeniu lokalnych
nierówności, zlikwidowaniu zbędnych zakrzaczeń, wygra
bieniu mchu;
2) wyoraniu poprzecznostokowych bruzd chłonnych w
odstępach około 3 m dla poprawienia wilgotności gleb
1 zmniejszenia powierzchniowych spływów wody;
3) nawożeniu melioracyjnym;
4) podsiewie mieszanką traw i motylkowych bruzd
chłonnych i innych powierzchni pozbawionych darni;
5) wykonaniu ogrodzeń w tym również żywopłotu wokół
pastwiska.
Sposób zakładania pastwisk metodą ulepszania natural
nych zadarnień jest zawsze bardziej efektywny pod wzglę
dem ochronnym i produkcyjnym niż obsiew trawami po
zaoraniu starej darni.
Pastwiska w wąwozach umożliwiają wypas o około
2 tygodnie wcześniej niż na stanowiskach dolinowych, po
prawiają ogólną kondycję i zdrowotność zwierząt.
zboczy wąwozu

B. Zbocza o urozmaiconej rzeźbie
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Rys. 8. Zagospodarowanie wąwozu w m. Góry

Zagospodarowanie wąwozów do celów rekreacyjnych

Wąwozy są pięknym elementem krajobrazu terenów
wyżynnych, podgórskich i górskich. Przykładem tego może
być wąwóz Homole w Jaworkach koło Szczawnicy, włą
czony do Pienińskiego Parku Narodowego, czy też wąwóz
Królowej Jadwigi w Sandomierzu. Również dużą atrakcją
Kazimierza nad Wisłą są silnie urzeźbione tereny pocięte
gęstą siecią wąwozów, które stanowią szlaki turystyczne,
miejsca spacerów i wypoczynku. Zagospodarowanie wą
wozów do celów rekreacyjnych polega na ograniczeniu
procesów erozyjnych przy równoczesnym zachowaniu,
a nawet podniesieniu walorów krajobrazowych. Zagospo
darowanie to można stosować w pobliżu ośrodków tury
styczno-wypoczynkowych, na szlakach turystycznych i w
terenach rekreacyjnych, zwłaszcza na obszarach silnie
zdewastowanych przez erozję wąwozową, a równocześnie
trudnych do rekultywacji i zagospodarowania rolniczego.
Jest to w pewnym stopniu modyfikacja zabudowy techniczno-biologicznej.
Możliwości rozwiązań jest bardzo wiele, zależnie od po
mysłowości projektujących architekturę krajobrazu. Bu
dowle trwałe wykonywane w miejscach szczególnie nara
żonych na rozmywanie powinny ograniczać nasilenie
procesów rzeźbotwórczych, a równocześnie udostępniać
wąwóz i służyć turystom. Na przykład, zamiast budowli
typowo hydrotechnicznych (przegrody, stopnie), zabezpie
czających wloty wąwozów i progi erozji wstecznej, można
wykonać dekoracyjne schody kamienne, które w, okresach
spływów powierzchniowych będą rozpraszały energię spły
wającej wody. Ponadto można wykonać umacniane alejki,
również o podwójnym przeznaczeniu — spacerowym
i Przeciwerozyjnym. Roślinność wąwozów można uroz
maicić przez wprowadzenie ozdobnych gatunków drzew,

krzewów i bylin. W wąwozach można również urządzać
parkingi, place gier, zabaw, a nawet amfiteatry.
Kombinowane sposoby zagospodarowania wąwozów

W praktyce zamiast stosowania jednego z wyżej opisa
nych sposobów może się okazać bardziej korzystne zago
spodarowanie wąwozu równocześnie kilkoma sposobami.
Dla zilustrowania można przedstawić zagospodarowanie
bardzo silnie erodowanego wąwozu lessowego w m. Góry
koło Pińczowa (rys. 8A), gdzie zastosowano: 1) zasypanie
środkowej części wąwozu; 2) budowę zbiornika retencyjno-kolmatacyjnego w części górnej; 3) zabudowę biologiczną
w odcinku dolnym. Na zasypanej części wąwozu i na
terenach przyległych o powierzchni około 5 ha założono
sad (rys. 8Cj. Pięcioletnie obserwacje, przeprowadzone po
zagospodarowaniu wąwozu, wykazują słuszność zastosowa
nej metody kombinowanej.
Wybór sposobu zagospodarowania wąwozu

Jest on zagadnieniem trudnym i decydującym zarówno
o efektach ochronnych, jak i produkcyjnych. Dla niektó
rych wąwozów wybór jest sprawą oczywistą, ale dla wie
lu — podjęcie właściwej decyzji wymaga wnikliwej ana
lizy warunków przyrodniczych i gospodarczych oraz kosz
tów zagospodarowania i okresu zwrotu nakładów inwe
stycyjnych. Można to przedstawić na przykładzie wąwozu
w m. Góry, dla którego analizowano różne warianty za
gospodarowania; zabudowę techniczno-biologiczną (rys. 8B).
likwidację wąwozu przez zasypanie (rys. 8D) oraz zago
spodarowanie kombinowane (rys. 8C).
Z analizy ekonomicznej (tabl.) okazało się, że najko
rzystniejsze jest zagospodarowanie kombinowane, a naj
mniej korzystna jest zabudowa techniczno-biologiczną.

Tablie«. Efekty-Miioee różnych metod zagospodarowania na przykładzie wąwozu w m. Góry

Powierzchnia wąwozu w [ha]

Metoda
zagospodarowania

Koszt
zagospodarowania

przed zagospo
darowaniem

po zagospo
darowaniu

Użytki rolne w [ha]

utracone

odzyskane

Zabudowa techniczno-biologiczną
(rys. 8B)

628 000

1,2

2,3

Likwidacja wąwozu przez zasypanie
(rys. 8D)

571 200

1,2

0

1,2

Częściowe zasypanie wąwozu, założenie
zbiornika retencyjnego i sadu
(rys. 8C)

340 200

1,2

0,7

0,5

Okres zwrotu nakładów
inwestycyjnych w latach

1000

1,1

33 — produkcja sadownicza
132 — produkcja roślinna
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JAN GMYREK
Kraków

Wpływ bazy na dokładność tyczenia metodą wcięcia kątowego w przód
1. Wprowadzenie

W wielu przypadkach tyczenie obiektów wykonuje się
metodą wcięcia kątowego w przód. Metoda ta wymaga
istnienia bazy, którą najczęściej jest bok osnowy. Dokład
ność tyczenia obiektu można scharakteryzować dokładno
ścią wyznaczenia jego elementów geometrycznych. Elemen
tami tymi są punkty, długości i kierunki boków oraz kąty
utworzone przez boki. Spośród wielu czynników wpły
wających na dokładność wyznaczenia wymienionych ele
mentów, decydujące znaczenie ma dokładność tyczenia
oraz dokładność osnowy. Kwadrat błędności wytyczenia
elementu można określić jako sumę kwadratu błędności
wynikającej z konstrukcji tyczącej (metody tyczenia)
i kwadratu błędności wynikającej z wpływu bazy, co
ujmuje wzór ogólny
B= = B2 + B1
w
(1)
gdzie:
Bc — całkowita błędność wytyczenia elementu;
Bk — błędność wytyczenia elementu, wynikająca z kon
strukcji tyczącej;
Bw — błędność elementu wynikająca z wpływu bazy.
Korzystając ze wzoru na błędność, powyższą zależność
można zapisać w postaci
fQcf = fQJ+fwQfw
(2)
gdzie:
f — krakowian funkcyjny rozpatrywanego elementu;
fw — karkowian funkcyjny tego elementu, wiążący, po
przez konstrukcję tyczącą, rozpatrywany element
z osnową;
Qc — krakowian błędności z łącznego wyrównania osno
wy i konstrukcji tyczącej;
Qfc — krakowian błędności konstrukcji tyczącej;
Q — krakowian błędności osnowy (bazy).
Jeżeli ułożymy równania obserwacyjne dla wielkości
odkładanych podczas tyczenia (przy założeniu stałości
punktów bazy) i obliczymy krakowian Qfc oraz zestawimy
krakowian funkcyjny f dla rozpatrywanego elementu, mo
żemy obliczyć błędność Bfc tego elementu wynikającą
z konstrukcji wiążącej, czyli pierwszy składnik wzoru (2).
Do określenia wpływu bazy konieczna jest znajomość
krakowianu błędności osnowy Q lub krakowianu Qp utwo
rzonego przez wypisanie z krakowianu Q elementów, znaj
dujących się na przecięciu wierszy i kolumn oznaczonych
symbolami i, j, odpowiadających współrzędnym punktów
i, j bazy. Ponadto konieczna jest znajomość krakowianów
funkcyjnych fu, wiążących, poprzez konstrukcję tyczącą,
rozważany element z bazą. Mając wymienione wielkości
można obliczyć drugi składnik wzoru (2), czyli błędność
rozpatrywanego elementu wynikającą z wpływu bazy.
Suma kwadratów wymienionych błędności zgodnie ze
wzorem (1) da poszukiwaną, całkowitą błędność elementu.
Sprawdzenie poprawności wyniku można wykonać wyrów
nując łącznie elementy pomierzone w osnowie i elementy
odkładane podczas tyczenia. Mając z łącznego wyrównania
krakowian Qc, po zestawieniu krakowianu funkcyjnego
rozpatrywanego elementu f, postępując zgodnie z zapisem
lewej strony wzoru (2), możemy obliczyć całkowitą błęd
ność tego elementu.
2. Dokładność wytyczenia elementów obiektu
2.1. Dokładność współrzędnych tyczonych punktów (rys. 1)

Błędności współrzędnych tyczonych

punktów,

zgodnie

B2
xc = Qxxc
B2
xk = Qxxk
(4)
B2
xw = fxw Qfxw
Po zastosowaniu analogicznych oznaczeń dla współrzęd
nej y wzory (3) przyjmą postać

Qxxc ~ Qxxk ~i fχw Qfx>v
(5)

Qyyc —

Qyyk 4^ fyw Qfyw

Krakowiany funkcyjne, ujmujące wpływ bazy na współ
rzędne tyczonych punktów, tworzą współczynniki przy
różniczkach współrzędnych punktów osnowy określone
wzorami
JYi

D
------- cosa
b
— sina

JX7

cosa

<∕γj.

sina

d.Xi

(6)

gdzie:
X, Y
X, y
a, β
a, b
D

— współrzędne punktów bazy;
— współrzędne tyczonych punktów;
— kąty odkładane;
— odległości tyczonego punktu od punktów bazy;
— długość bazy;
sinβ
sin (a + β)

b
D

Średnie błędy współrzędnych mxt, m∣∣t tyczonych punk
tów można obliczyć ze wzorów
m2
xt = mχk + n'2
0Bxw
(7)
m=i = m=.fc + m=B=w
gdzie:

mlk = mχQxχki

(θ)

m2 Qyyk-,
ma— średni błąd odkładania kątów;
mo — średni błąd jednostkowy osnowy po wyrównaniu.
m=t =

2.2. Dokładność wytyczenia długości boków

Kwadrat błędności długości tyczonego odcinka s, ujmu
jący wpływ osnowy i metody tyczenia wyraża się wzorem
B2c = f> Qc f, = G Qś fs + fiH∙ Qfsw
(9)
Krakowian funkcyjny fs tworzą współczynniki przy
różniczkach współrzędnych punktów końcowych tyczonego
odcinka PK
(10)
fs = — cos σ dxp — sin σ dyp + cos σ dxp + sin σ dj λ-

gdzie:
a — azymut tyczonego odcinka.
Krakowian funkcyjny fsw ujmujący wpływ osnowy na
długość tyczonego odcinka określa wzór

Bxc — B2
xk + B= w
B=c = B=t÷B=w

(3)

Przytoczone błędności można
zapisać następująco:
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JXi

— cos φ

dYi
dXj

— sin φ

(dYy

sjnę?

cos φ

s
(H)

gdzie:
s — długość tyczonego odcinka;
φ — azymut bazy;
fo — krakowian funkcyjny dla bazy.
Stąd
B1
sw = fswVsw = (ʌfo) Q (⅛fz>) =∙(⅛)2 ¾

Tablica 1. Wvkaz wsp<'∣ I rzędnych punktów

,

Numer
punktu

<12>

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

gdzie:
Bd — błędność długości bazy.
W związku z tym wzór (9) można zapisać następująco

B1
sc- fsQJ, + (⅛)^ Bb

√

(13)

. .

y
w [m]

X
w [ni]

100,00
297,20
413,50
265,50
79,05
285,00
310,00
240,00
215,00

100,00
100,00
256,73
470,50
350.95
315.00
350,00
400,00
365.00

.

Tablira 2. Zestawienie kątów i długości boków osnowy

Sredni błąd długości τnst tyczonego boku można obliczyć
ze wzoru

przy czym średni błąd długości bazy mD po wyrównaniu
wyraża się wzorem
mD—m0BD
(15)

.

Ze wzoru (14) wynika, że wpływ dokładności bazy na
średni błąd długości odcinka tyczonego metodą wcięcia
kątowego jest wprost proporcjonalny do długości tego od
cinka i błędu względnego bazy.

cKwadrat błędności kierunku tyczonego boku ujmujący
wpływ osnowy i konstrukcji tyczącej wyraża się wzorem
Bcc == fσQcfσ = fσQfctσ 4“ tσw Qtcrw
(16)

Krakowian funkcyjny f<sw ujmujący wpływ osnowy na
kierunek tyczonego boku określa wzór
C,w = BdXi-AdYi-BdXj +AdYj
(18)

Ponieważ krakowian f«w jest równy krakowianowi funk
cyjnemu dla kierunku bazy, można napisać
CrwQfσw = fiQfy = B∣
(19)
gdzie:
B φ — błędność kierunku bazy.
W .związku z tym wzór (16) przyjmie postać
Btc = fc(}kfa + B⅛
(20)
Sredni błąd kierunku tyczonego odcinka można obliczyć
ze wzoru
mat = maB∏k + m⅞
(21)
przy czym
mφ = m0Btf
(22)

Z przedstawionych wzorów wynika, że średni błąd kie
runku bazy przenosi się w całości na błąd kierunku tyczo
nego odcinka.
2.4. Dokładność wytyczenia kątów

’.

Zgodnie z [1] dokładność osnowy nie wpływa na błęd
ność tyczonych kątów, stąd
fiɑe = f∣ιQc∙fα = fα Qfcfa = Bck
(23)
Krakowiany funkcyjne fα określają współczynniki przy
różniczkach współrzędnych punktów tworzących tyczony
kąt
fα = B,dxl -Aldyl —Bpdxp + Apdyp —
-ÇBL-Bp)dxc + ÇAL-AP)dyc (24)
3. Przykład liczbowy

Szkic osnowy realizacyjnej i tyczonego obiektu przed
stawia rysunek 2. Wykaz współrzędnych punktów zawiera
tablica 1. Kąty i długości boków w osnowie zestawiono
w tablicy 2. Założono, że średni błąd pomiaru kątów w
osnowie wynosi 20cc, a średni błąd pomiaru boków 10 mm.
Przyjęto, że obiekt będzie tyczony metodą wcięcia kąto
wego z bazy 3—4 z błędem średnim wynoszącym 30cc. Po
zestawieniu krakowianu a i podzieleniu przez podane błę
dy obliczono krakowian błędności Q dla osnowy, z którego

Kąt
κ Isl

Oznaczenie
boku

Długość
w [m]

1
2
3
4
s

105,3024
140,6410
120,8077
102,2540
130,9949

1—2
2—3
3—4
4— 5
5— 1

197,20
195,16
260,00
221,48
251,82

Tablica 3. Krakowian błędności Q w [mnιs]

2.3. Dokładność wytyczenia kierunków’ boków

Krakowian fo tworzą współczynniki przy różniczkach
współrzędnych punktów końcowych tyczonego kierunku
boku PK
fa = B dxp — A dyp — B dxκ -f- Ady κ
(17)

Numer
punktu

dX,

ΊΥ,

</V,

<n-.

75,26
12,64
64,96
24,49

12,64
64,13
-7,79
38,86

64,96
-7,79
128,90
-0,26

24,49
38,86
-0,26
71,68

Tablica 4. Krakowian błędności

⅛r∙
63,223
-35,756

Jx7

Φ'? .

W [mms]

Φf∙

dx»

dx,

-35,756
72,723

117,458 -149,080
-149,080
251,410

23,037
33,643

33.643
117,825

44,701
31,532

31,532
99,612

wybrano elementy odnoszące się do bazy 3—i (tabl. 3).
Dla ośmiu kątów odkładanych przy tyczeniu zestawiono
krakowian a∣i, na podstawie którego — po podzieleniu
przez odpowiednie błędy — obliczono krakowian błędno
ści Qk (tabl. 4) wynikający z konstrukcji tyczącej. Ponad
to przeprowadzono łączne wyrównanie osnowy i konstruk
cji tyczącej, otrzymując krakowian błędności Qc, z które
go wybrano elementy odnoszące się do tyczonych punk
tów (tabl. 5).
Korzystając z wzorów (6) zestawiono krakowiany funk
cyjne ujmujące wpływ bazy na współrzędne tyczonych
punktów (tabl. 6). Realizując wzór (4) wyznaczono błęd
ności współrzędnych. wynikające z wpływu osnowy, nato
miast błędności z tytułu konstrukcji tyczącej stanowią od
powiednie elementy na przekątnej krakowianu Qk.
Krakowiany funkcyjne dla długości boków tyczonego
obiektu określone wzorem (IO) i kierunków tych boków
zapisane wzorem (1.7) zestawiono w tablicy 7. Wymnażając
X

wymienione krakowiany
zgodnie
ze
wzorem
f Qk f wyznaczono błęd
ności
WjTOienionych
elementów wynikające
z Wpljnvu konstrukcji
tyczącej.
, Wpływ bazjτ na dłu*gość tyczonych boków
określa wzór (12). Po
nieważ zachodzi
fp jj — 138,5513®
D = 260 m
s6-7 = S8 = 43,01 m
s7_6 — s6_, =≡ 86,02 ɪɪɪ
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Tablica 5. Krakowian błędności Qc w [mm2]

4r∙

Jxe

144,00
-21,44
81,23
9,99
89,88
10,86
89,44
15,19

-21,44
119,20
14,31
46,75
13,70
46,74
13,71
46,43

Jx-

⅜∙

Jxi

81,23
14,31
200,70
-139,20
91,98
13,94
89,98
18,31

9,99
46,75
-139,20
300,50
5,22
49,00
5,27
46,64

89,88
13,70
91,98
5,22
132,00
43,06
106,90
17,00

10,86
46,74
13,94
49,00
43,06
173,00
6,34
52,88

Tablica 9. Zestawienie błędności współrzędnych, długości i kierunków boków oraz kątów
tyczonego obiektu
Jxw

89,44
13,71
89,98
5,27
106,90
6,34
151,00
46,31

15,19
46,43
18,31
46,64
17,90
52,88
46,31
152,30

B2 ≈

Bk

1

2

3

4

s

6

63,22
72,72
117,46
251,41
23,04
117,82
44,70
99,61

80,77
46,44
83,20
49,20
108,93
55,14
106,31
52,68

143,99
119,16
200,66
300,61
131,97
172,96
151,01
152,29

12,00
10,92
14,17
17,34
11,49
13,15
12,29
12,34

12,00
10,92
14,17
17,33
11,49
13,15
12,29
12,34

1,13
0,80
0,84
0,44
2,17
0,68
1,54
0,73

Współrzędne

X
y

8

w [mm]

Tablica 6. Zeatawienie krakowianów funkcyjnych dla współrzędnych tyczonych punktów

6

7

8

9

dX3
dY,
dXt
dY.

0,5344
0,2788
0,4655
-0,2788

0,4793
0,1196
0,5207
-0,1196

0,1671
0,2350
0,8329
-0,2350

0,2230
0,3907
0,7770
-0,3907

dX3
dY.
dXt
dY.

— 0,2'/88
0,5344
0,2788
0,4655

-0,1196
0,4793
0,1196
0,5207

-0,2350
0,1671
0,2350
0,8329

-0,3907
0,2230
0,3907
0,7770

Oznaczenia

^xw

^yw

+

Oznaczenie
elementów

Bw

Bc

+*
w

¾
7

Długości
boków
S
w [mm]

6—7
7—8
8—9
6—9

100,82
326,93
228,49
133,67

1,82
7,29
1,82
7,29

102,64
334,22
230,31
140,96

10,13
18,28
15,18
11,87

10,13
18,29
15,18
11,88

0,13
0,15
0,09
0,23

Kierunki
boków
<5
w [mm]

6—7
7—8
8—9
6—9

88509,66
10010,45
12413,50
8028,42

389,47
389,47
389,47
389,47

88899,13
10399,92
12802,97
8417,89

298,16
101,98
113,14
91,75

298,18
101,97
113,11
91,75

0,07
0,20
0,18
0,22

__
—
—

100063,23
16992,41
29855,46
74046,19

316,34
130,34
172,78
272,12

316,36
130,29
172,77
272,13

—
—

Kąty
a
w [cc]

7—6—9 100063,23
6—9—8 16992,41
9—8—7 29855,46
8—7—6 74046,19

Tablica 7. Zestawienie krakowianów funkcyjnych dla długości i kierunków boków

Oznaczenia

Jxe

dy β
Jx7
Jy7

dx3
dy g

dy.

6—7

7—8

8—9

9—6

-0,5812
-0,8137
0,5812
0,8137
0
0
0
0

0
0
0,8137
-0,5812
-0,8137
0,5812
0
0

0
0
0
0
0,5812
0,8137
-0,5812
-0,8137

0,8137
-0,5812
0
0
0
0
-0,8137
0,5812

Tablica 8. Zestawienie krakowianów funkcyjnych dla kątów

f
Oznaczenia

Jxe

dy.
dx7
dy∙7
dx3
dy.
dxt
¿y»

7—6—9

6—9—8

9—8—7

8—7—6

-7,7430
14,6256
12,0446
-8,6033
0
0
-4,3016
-6,0223

-4,3016
-6,0223
0
0
-12,0446
8,6033
16,3462
-2,5810

0
0
4,3016
6,0223
7,7430
-14,6256
— 12,0446
8,6033

12,0446
-8,6033
-16,3462
2,5810
4,3016
6,0223
0
0

krakowian funkcyjny f∏ dla bazy można zapisać wzorem
fD = 0,5692 dX3- 0,8222 dY3-0,5692 dX4÷0,8222 dYt
Kwadrat błędności bazy wyniesie
B2
d = 66,5438 mm2
Wymnażając otrzymaną wartość przez kwadrat stosunku
długości tyczonego odcinka do bazy, otrzymano:
— dla długości boków 6—7 i 8—9
B2
sw = 66,5438∙0,0274 = 1,823 mm2
— dla długości boków 7—8 i 6—9
B2
sw = 66,5438∙0,1095 = 7,286 mm2
Wpływ bazy na błędności kierunków tyczonych boków
określa wzór (19). Krakowian funkcyjny dla kierunku
bazy (18) wynosi
fφ = 2,0131 JX3 + l,3938dY3 — 2,0131 JX4 — l,3938dy4
Stąd kwadrat błędności bazy wynosi
B2 = 389,47 [cc2]
Zestawienie krakowianów funkcyjnych dla kątów tyczo
nego obiektu zawiera tablica 8.
Kwadraty błędności rozpatrywanych elementów, wyni
kające z wpływu konstrukcji tyczącej i osnowy, zestawio
no w kolumnach 2 i 3 tablicy 9. Suma tych elementów
daje kwadrat ich błędności całkowitej B2. Równocześnie
w oparciu o krakowian błędności Qc, otrzymany z łącz
nego wyrównania osnowy i konstrukcji tyczącej, wyzna
418

6—7
12,0446
-8,6033
-12,0446
8,6033
0
0
0
0

7—8
0
0
4,3016
6,0223
-4,3016
-6,0223
0
0

8—9
0
0
0
0
-12,0446
8,6033
12,0446
-8,6033

9—6
4,3016
6,0223
0
0
0
0
-4,3016
-6,0223

czono błędności elementów Bc uwzględniające łączny
wpływ osnowy i konstrukcji tyczącej. Odpowiednie błęd
ności Bt i Bc są sobie równe w granicach dokładności obli
czeń.
4. Uwagi końcowe

a. Przedstawione wzory pozwalają określić błędności
i średnie błędy elementów budowli tyczonych metodą
wcięcia kątowego w przód z rozdzieleniem wpływu bazy
(osnowy) i konstrukcji tyczącej.
b. Na podstawie tablicy 9 można stwierdzić, że wpływ
dokładności bazy na błędności współrzędnych jest dość
znaczny i w wielu przypadkach przewyższa błędności
współrzędnych punktów wynikające z wpływu konstrukcji
tyczącej. Stosunek błędności współrzędnych punktów wy
nikających z wpływu bazy do błędności tych współrzęd
nych, wynikających z konstrukcji tyczącej, w rozpatrywa
nym przykładzie kształtuje się w przedziale od 0,44 do 2,17.
c. Wpływ bazy na błędność długości tyczonego odcinka
(boku budowli) jest wprost proporcjonalny do błędu
względnego bazy i długości tyczonego odcinka, natomiast
nie zależy od jego położenia. W załączonym przykładzie
wpływ bazy jest nieduży.
d. Wpływ bazy na błędność kierunków tyczonych bo
ków jest równy błędności kierunku bazy. Jak wynika
z tablicy 9, wpływ błędności kierunku bazy na błędności
kierunków tyczonych boków jest nieduży.
e. Dokładność bazy nie wpływa na błędność kątów ty
czonych metodą wcięcia kątowego w przód.
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Zagadnienie geodezji urządzenioworolnej w wybranych krajach pozaeuropejskich
Część I - Problemy regulowania struktury gospodarstw rolnych w Japonii i na Tajwanie
Geodezja urządzenioworolna w Polsce i w Europie jest
na ogół znana w polskim społeczeństwie geodezyjnym.
Mniej lub wręcz wcale nie znamy problemów występują
cych w tej dziedzinie w krajach egzotycznych — w Azji,
Ameryce czy Afryce. Dla zbliżenia specyfiki tych zagad
nień wybrano więc niektóre kraje położone na tych kon
tynentach. Regulacja struktury władania przedstawiona
zostanie na przykładzie Japonii i Tajwanu — krajów
o wielkiej liczbie ludności i niedużym obszarze użytków
rolnych.
Niektóre problemy katastru gruntów zobrazowane zosta
ną za pośrednictwem sytuacji występujących w dwóch
krajach, stanowiących w przeszłości części składowe impe
rium brytyjskiego — Kanadzie i Indiach, obszarach nie
typowych, bo obciążonych balastem brytyjskich zwycza
jów, a różniących się bardzo między sobą pod wieloma
względami. Omówione zostaną oczywiście tylko niektóre,
ciekawsze aspekty wspomnianych zagadnień, przy pomi
nięciu spraw powszechnie znanych, oczywistych i zbliżo
nych do technik czy technologii stosowanych w Polsce.
Japonia

Proces przekształcenia i przemiany struktur>’ rolnictwa
w krajach uprzemysłowionych przebiega przy silnym od
działywaniu na obszary wiejskie. Podobnie rzecz się ma
i w Japonii. Naród japoński, liczący ponad 103 miliony
ludności, żyje na czterech wielkich wyspach: Hokkaido,
Honsiu, Sikoku i Kiusiu, o ogólnej powierzchni wynoszą
cej około 370 000 km2. Trzęsienia ziemi i inne naturalne ka
tastrofy (tajfuny, przypływy wód, powodzie itd.) są częste
i konieczne jest uwzględnienie ich w gospodarce ziemią.
Prąd powrotny mas uchodźców i zmiana granic po dru
giej wojnie światowej, a więc skupienie się ludności na
zmniejszonej powierzchni spowodowało, iż w Japonii gę
stość zaludnienia wynosi 1522 osób na 100 hektarów użyt
kowej powierzchni rolniczej. Sytuacja ta postawiła Japo
nię przed koniecznością poważnej reorganizacji rolnictwa.
Rolnictwo japońskie, w porównaniu do sytuacji trzech
uprzemysłowionych krajów europejskich, a mianowicie
RFN, Anglii i Francji, ma całkowicie odmienną strukturę.
Metody uprawy, podział użytków rolnych na działki i pola
i przeciętna wielkość oddzielnie uprawianych fragmentów
ziemi — różnią się znacznie od warunków występujących
w Europie. Udział użytkowej powierzchni rolniczej w
ogólnej powierzchni Japonii, w porównaniu z trzema wy
mienionymi krajami, jest znacznie mniejszy, jak to poka
zuje tablica 1.
Z około 6 milionów hektarów powierzchni gruntów
ornych 3,4 min hektarów (9,2% ogólnej powierzchni) przy

pada na tak zwane mokre pola, które służą w pierwszym
rzędzie do uprawy ryżu. Udział jego w produkcji rolniczej
wynosi 47% i zajmuje 58% powierzchni użytków rolnych.
Są to obszary o charakterze polderów, które mogą być
zalewane wodą, a następnie osuszane. Ze względów topo
graficznych mają one często niekorzystne kształty i mały
obszar, przeważnie mniejszy od 1000 m2. Obróbka ma
szynowa takich powierzchni, także z braku dogodnych
dróg, jest prawie niemożliwa. Wskutek reformy rolnej
przeprowadzonej po drugiej wojnie światowej (w 1946 r.)
wszyscy dzierżawcy otrzymali dzierżawione uprzednio od
właścicieli grunty jako swoją własność, co spowodowało
dalsze rozdrobnienie własności. Każdy gospodarz po tej
reformie rolnej mógł posiadać do 3,0 ha, a na Hokkaido
do 12,0 ha.
Tryb życia japońskiego społeczeństwa przemysłowego
i zasady organizacji produkcji rolnej zmieniają się coraz
bardziej, przy czym często służą tu za przykład warunki
europejskie. Tylko na wyspie Hokkaido znajdują się
jeszcze typowe chłopskie gospodarstwa rolne. Na skutek
przestawienia sposobu wyżywienia ludności, występuje w
Japonii ukierunkowanie większej części produkcji rolni
czej na uprawy owoców i jarzyn. W roku 1967 było już
tam 6 mln m2 powierzchni upraw pod szkłem i 66 mln m2
pod plastykiem. W 5,4 min gospodarstw rolnych liczba
ciągników zwiększyła się w ciągu 15 lat z 0,5 min do
ponad 3,0 min.
Podział powierzchni kraju według sposobów użytkowa
nia oraz procentowy udział sposobów przedstawiono w
tablicy 2.
Na zaledwie 0,5 min ha powierzchni miast (1,3% całej
powierzchni) żyje około 50 min ludzi, tj. połowa ludności
Japonii. Z tablicy 2 wynika też duży udział mokrych pól
w porównaniu z polami suchymi, które przeważają na
Hokkaido.
Udział procentowy mokrych pól i ich występowanie w
poszczególnych prowincjach (Kens) zależny jest od rodza
jów gleby, względnie od warunków topograficznych i hy
drologicznych. Pola mokre leżą przeważnie w szerokich
dolinach rzek i u ich ujść, ponieważ tutaj znajdują się
duże powierzchnie z małymi spadkami — co jest ważnym
warunkiem ich nawadniania. W niektórych „Kens” — leżą
obok siebie pola mokre i pola suche, które uzupełniają
się pod względem gospodarczym. Szczególnie reprezenta
tywne dla pól suchych jest południe wyspy Hokkaido,
równina Kanto na północy wyspy Honsiu i wyżyna na
południu wyspy Kiusiu.
Dla urządzenia tzw. pól mokrych, obok wystarczającego
zapasu wody, niezbędne jest odpowiednie ukształtowanie
terenu i jakość gruntu. Małe nachylenie terenu umożliwia
łatwe urządzanie powierzchni korzystnych do nawadniania,

Tabliea 1

Tablica 2

Sposób użytkowania terenu

w [min ha]

* [%]

Rolnicza powierzchnia użytkowa razem

6,00

16,2

w tym:
mokre pola
suche pola
ogrody owocowe i plantacje
łąki i pastwiska

3,39
1,95
0,52
0,14

9,2
5,2
1,4
0,4

Lasv i powierzchnie górzyste
Wody
Tereny komunikacyjne
Powierzchnie zajmowane przez zabudowania i przemysł
Pozostałe powierzchnie

26,24
1,06
0,42
0,78
2,48

71,1
2,8
1,1
2,1
6,7

Razem

36,98

100,0
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o wielkości około 2000—3000 m2, a przez to urządzanie
także większych powierzchni z jednolitym systemem na
wadniania i odwadniania, który pozwala na żastosowanie
maszyn rolniczych. Dwie trzecie wszystkich pól mokrych
(2,3 min ha) posiada nachylenie terenu wynoszące mniej
niż 1%.
Drugim ważnym czynnikiem warunkującym gospodaro
wanie przy pomocy maszyn rolniczych jest poziom wód
gruntowych, który poza okresem nawadniania powinien
wynosić około 0,7 m, tak aby można było przez szybkie
wysuszenie powierzchni przywrócić odpowiednią nośność
gruntu. Korzystne warunki pod tym względem występują
zaledwie na jednej trzeciej mokrych pól. Wielkość oraz
kształt mokrych pól odgrywają także waż.».ą rolę. Jeszcze
przed kilku dziesiątkami lat przy zagospodarowywaniu
małych pól przeważała praca ręczna, dzięki czemu kształt
i wielkość pól prawie nie odgrywały roli. Obecnie więk
szość prac wykonywana jest mechanicznie.
Nawadnianie pól mokrych odbywa się za pomocą roz
gałęzionej sieci kanałów ogólnych i bocznych, co powoduje
duże zapotrzebowanie na wodę. W okresie nawadniania
potrzebna jest przeciętnie na dzień warstwa 15—25 mm
wody pokrywającej pole. Przy nowoczesnym nawadnianiu
za pomocą przewodów podziemnych zużycie to może być
mniejsze — tylko około 3—5 mm na dzień. Całoroczne
zużycie wody dla nawadniania 3,4 min ha mokrych pól
przy uwzględnieniu 90-dniowego okresu nawadniania w
Iecie wynosi około 47 mid m3, które w 70 procentach
pobiera się ze sztucznych zbiorników rzek, jezior, a w
30 procentach ze stawów, zbiorników do przechwytywania
szczytów fali powodziowej i z wody gruntowej.
Historia rozwoju japońskiego rolnictwa jest praktycznie
historią ulepszenia metod nawadniania i odwadniania na
polach mokrych. Wykopaliska w Szizuoka pokazały, że
ponad 2000 lat temu tworzone tam były pola mokre. Duża
ilość mokrych pól, jakie występują dzisiaj, została zało
żona w czasach feudalnych od XVI do XIX wieku.
Ze względu na duże znaczenie ryżu, feudałowie tro
szczyli się o zakładanie coraz to większej ilości pól mo
krych przez karczowanie nadających się na ten cel po
wierzchni i budowanie kanałów nawadniających, szczegól
nie w Kens Saitama i Aichi. Wprowadzono powiększenie
i przekształcenie małych, nieregularnych pól ryżowych,
co określa się jako Denku Keisei (komasacja). W la
tach 1896—1898 wydano specjalne ustawy komasacyjne,
stanowiące wyłom w starej feudalnej strukturze kraju.
Ustawa wodna z 1896 roku stanowiła poza tym podstawę
do rozpoczęcia projektów szeroko zakrojonych prac wod
nych, dzięki którym można było zbudować kanały na
wadniające w Fukushima, Toshigi i Aichi za pomocą no
woczesnej techniki budowlanej.
Jednak dopiero Łzw. nowe programy ekonomiczne, jak
na przykład Narodowy Program Podwojenia Dochodu Na
rodowego z roku 1960, związany z Podstawowym Prawem
Rolniczym z 1961 roku, doprowadziły ostatecznie do du
żego i długoterminowego Programu Poprawienia Rolni
ctwa na okres 1965—1974.
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Tablica 3

Powierzchnia
w [tys. ha]

Procent

Skomasowano:
pola o powierzchni ponad 20 arów
pola o powierzchni 20—10 arów
pola o powierzchni poniżej 10 arów

82
538
284

2,4
15,9
8,3

Razem

904

26,6

Nie skomasowano

2 495

73,4

Ogółem

3 399

100,0

Program ten obejmuje projekty zachowania lasów,
ochrony środowiska, budowy zapór na rzekach i dolinach,
budowy dróg polnych w uzgodnieniu z zamierzeniami
z zakresu organizacji i planowania. W tym dziesięciolet
nim planie zawarte były różne projekty modernizacji rol
nictwa, zabezpieczone pod względem finansowym. Reali
zacja projektu jest uzależniona od wielkości powierzchni
i wykonywana być może przez rząd centralny, władze
właściwego Kens albo poprzez spółki i zrzeszenia, które
tworzy się w przypadku uzyskania odpowiedniej ilości
głosów rolników popierających projekt.
Wysokości pomocy państwowej są różne, w zależności
od tego, czy prace są prowadzone w interesie ogółu czy
też pojedynczego gospodarstwa. Jednak koszty te w wy
sokości około 30% ogółu muszą być pokryte przez samych
gospodarzy albo ich zrzeszenia w formie wkładów lub
długoterminowych pożyczek. W całości zreorganizowano
dotychczas w Japonii 900 000 ha, choć, mimo komasacji,
w istocie powstały często mniejsze obszarowo pola niż
to zamierzano.
Na podstawie liczb zawartych w tablicy 3 widać, iż
z 3,4 min ha pól mokrych należy skomasować jeszcze
około 2,5 mln ha. W kolejnym planie dziesięcioletnim
przeznaczono do komasacji 850 000 ha. Jednym z głów
nych elementów tego planu jest zwolnienie sił roboczych
przez wprowadzenie mechanizacji w rolnictwie, wzmocnie
nie pozostałych gospodarstw chłopskich i zakończenie
wiecznych sporów o wodę. Przeprowadzenie projektów
odbywa się pod nadzorem władz państwowych, zwłaszcza
rządów Kens.
Dla przeprowadzenia komasacji przy większości rządów
Kens zorganizowano urzędy lub wydziały, których praca
jest skoordynowana z resortami rolnictwa i gospodarki
wodnej. Najmniejsze wielkości obszarów objętych pro
gramem poprawienia rolnictwa wynoszą 20 ha. Projekty
obejmujące ponad 200 ha powinny być popierane przez
rząd Kens. Ograniczenia wielkości obowiązują także przy
rolniczej budowie dróg. Powierzchnie mające odnieść ko
rzyść z tej działalności muszą wynosić co najmniej 50 ha,
a najkrótsze odcinki dróg — X km. Poważniejsze plany
poprawy są wykonywane wspólnie przez rząd centralny
i rząd Kens i muszą one obejmować co najmniej 500 ha.
Najczęściej chodzi przy tym o projekty ponad 5000 ha.
Zbiorczy projekt w rejonie Nishitsugaru ma wielkość
około 20 000 ha, a zawarty w nim jest cały szereg oddziel
nych obszarów scaleniowych o rozmaitej wielkości, od
500 do 2000 ha.
Według wspomnianych ustaw najmniejsza wielkość, do
której zmierza się w scaleniu, mianowicie 0,3 ha, jest
bardzo mała w nowoczesnym rolnictwie. Należy to jed
nak rozpatrywać w szczególnej sytuacji panującej w Azji
Wschodniej. Występują tam często bardzo małe, źle
ukształtowane pola, rozproszone i wyposażone w skom
plikowane, choć najczęściej nie funkcjonujące urządzenia
nawadniające.
Po planowym uregulowaniu obiegu wody, utworzeniu
sieci dróg utwardzonych o wystarczających szerokościach
(stare drogi mają często tylko 1 m szerokości) i zaprojek
towaniu pól o prostokątnych kształtach można wprowa
dzić nowoczesne maszyny rolnicze. Drenowanie i pogłę
bianie orki pozwala ziemi na szybkie wyschnięcie po.'
nawodnieniu i czyni ją nośną dla ciężkich maszyn rolni
czych.
Prace projektowe w zakresie scalenia polegają na sku
pieniu gruntów w tzw. bloki połowę, a następnie w bloki
farm, które pozwalają na indywidualne i wspólne stoso
wanie maszyn. Blok farm składa się najczęściej z dwu
bloków polowych, otoczonych drogami gospodarczymi
i kanałami nawadniającymi, podczas gdy rów odwadnia
jący w środku bloku farm rozdziela od siebie oba bloki
połowę podzielone na pojedyncze pola.

Przy planowaniu sieci dróg konieczne jest przede wszy
stkim ustalenie położenia i nachyleń kanałów nawadnia
jących i odwadniających, ponieważ nowe drogi są bardzo
ściśle sprzężone z kanałami. Stosownie do tego celu
krótszy bok pola jest zwykle położony na terenie o więk
szym spadku, podczas gdy doprowadzenie wody następuje
z rowów nawadniających, biegnących wzdłuż linii o mniej
szym spadku. Dzięki takiemu rozmieszczeniu uzyskuje się
rozdzielenie systemów nawadniania od odwadniania, tak
że każdy gospodarz może sam dysponować doprowadze
niem i odprowadzeniem wody.
Czy i jak dalece woda z głównego kolektora kanaliza
cyjnego odwadniania może być wykorzystana do nawad
niania dalszych bloków polowych położonych w niższych
miejscach — zależy to od istniejących spadków terenu.

Dranica
Droga gospodarcza
- RowiJ Odwadmajgce
Kanat odwadniający
Rowy nawadniające
Kanat nawadniający
Rys. 2. Schemat podziału polderu na bloki farm i pól. Długości:
wielkość
powierzchni:
a = 300—600 m, b = 100—150 m, cL= 30~~—60 m; ~
*—ɪ: r^~^
2—'^-i'
0,3—0,9 ha, 3—9 ha, 6—18 ha

Takie rozmieszczenie dróg i rowów prowadzi jednak do
znacznego wzrostu erozji wodnej dróg. Aby zmniejszyć
natężenie tego zjawiska, a równocześnie obniżyć koszty
utrzymania rowów, doprowadzenie i odprowadzenie wody
powinno odbywać się sztucznie, poprzez przewody pod
ziemne (rys. 2 i rys. 3).
Dłuższa linia a bloku farm jest ustalana przez stosow
nie do spadku dobranej długości rowów nawadniających.
Długość ta wynosi zwykle 300—600 metrów.
Kształt i wielkość pojedynczych pól wynikają;
a) z możliwości efektywnego stosowania maszyn rolni
czych (nawroty);
b) ze spadków terenu;
c) ze zharmonizowania nawadniania i odwadniania;
d) ze stosunków własnościowych.
Wydajność maszyn zależy od stosunku krótkiego boku c
do długiego boku b oraz cd wielkości pola. Przy wielko
ściach pól powyżej 0,3 ha wydajność maszyn wzrasta je
szcze, podczas gdy poniżej wielkości 0,3 ha — silnie się
obniża. Dłuższy bok b także z innych powodów (spadki)
przekracza nieco 100 metrów, podczas gdy krótki bok c,
z powodu nawrotów maszyn rolniczych, nie powinien być
krótszy niż 30 metrów.
Spadki terenu i zależne od nich zacienianie grun
warunkują także długość boku c, szczególnie ze wzglę^G

na wysokość kosztów zmniejszania tego spadku. O ile
to możliwe, wysokość skarp nie powinna przekraczać
0,3 m, a różnica rzędu 1 m powinna być dopuszczana
tylko wyjątkowo. Spadek terenu do 0,2% nie powoduje
żadnych ograniczeń wielkości boku c, lecz przy wielkości
od 1 do 2% — spadek jest decydującym czynnikiem dla
ustalenia wielkości tego boku.
Przy boku t> dłuższym niż 100 metrów, szczególnie trud
ne jest wyrównanie górnej części pola tak dokładnie, aby
odpływ wody na całej powierzchni odbywał się równo
miernie bez pozostawiania kałuż i mokrych miejsc powo
dujących zapadanie się maszyn. Wielkość obszarów grun
tów wydzielanych w wyniku projektu scalenia jest poza
tym zależna od wielkości gospodarstw właścicieli biorących udział w postępowaniu. Przeciętna wielkość gospo
darstwa w Japonii jest mniejsza od 1 ha. Celowe jest więc
przy projekcie nowego stanu przewidywanie odszkodowań wyrównawczych lub w miarę możliwości przydzielenie
większych obszarów gruntu. Toteż wspomniana wielkość
0,3 ha służy tylko jako sztywna dolna granica.
Z uwagi na techniczne i gospodarcze warunki uzależ
niające kształt i wielkość pojedynczych pól, a także za
leżnie od spadów terenu, dogodnych do urządzeń nawad
niających i odwadniających, wyłaniają się specjalne ogra
niczenia przy budowie dróg. Przy projektowaniu dróg w
Japonii rozróżnia się:
a) główne drogi gospodarcze, magistralne o szerokości
około 6—7 metrów jako główne trasy komunikacyjne mię
dzy dwiema gminami, blokami farm albo drogami wyż
szego rzędu;
b) drogi boczne lub drogi gospodarcze o około 4—5 m
szerokości, które biegną wzdłuż krótkich boków pól c oraz
łączą każde pole z główną drogą gospodarczą, przeważnie
stykając się z nią pod kątem prostym;
c) boczne drogi drugorzędne, które gdzieniegdzie łączą
ze sobą drogi podane pod literą b (4—5 m szerokości);
d) wąskie drogi gospodarcze lub drogi okólne (szero
kość 3—4 m), projektowane do celów szczególnych, na
przykład wzdłuż granic pól albo rowów odwadniających.
Drogi główne powinny przebiegać około 0,5 m powyżej
poziomu terenu, a drogi boczne co najmniej 0,3 m powy
żej terenu. Ścięcia na skrzyżowaniach dróg służą ułatwie
niu zmiany kierunku ruchu. Przejazdy przez rowy na
wadniające lub odwadniające, budowane dla każdego po
jedynczego pola lub dla każdych dwu pól są bardzo liczne
i podwyższają koszty budowy dróg.
Utwardzanie dróg w Japonii w porównaniu z krajami
europejskimi tkwi jeszcze w powijakach. Na ogół odbywa
się ono tylko z użyciem żwiru, od niedawna można spo
tkać także asfalt.
Podobnie jak Holandia, Japonia jest krajem, który wy
korzystuje wszystkie możliwości zdobycia powierzchni
przydatnych dla rolnictwa. Odbywa się to na przykład
przez osuszanie i uprawianie mokrych, zabagnionych tere
nów w celu ich wykorzystania pod zabudowę lub uprawę.
W tym celu w Japonii podejmuje się szereg projektów,
takich jak niżej opisany projekt Hachirogata-Morze
(rys. 4). Obszar ten leży w przybliżeniu w środku Kenu
Akita, 20 km na północ od miasta Akita. Był to obszar
zarosłego wodorostami morza o ogólnej powierzchni
22 173 ha, o dobrym zarybieniu i głębokości wody wyno
szącej od 4 do 5 m. Prace, popierane przez rząd centralny, rozpoczęto w 1952 roku od wykonania pomiarów i zaDroqa magistralna I rzędu
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Rys. 4. Projekt osuszania Morza Hachirogata

jedyncze farmy we Francji i Hiszpanii mają do 275 od
dzielnych działek. We wschodniej Azji — na Filipinach
i Tajwanie — działek takich jest przeciętnie na farmie
mniej niż 3, a w Japonii do 30.
We wschodniej Azji często występuje władanie połą
czone, które jest stosowane do opóźnienia lub nawet od
wrócenia procesu rozdrobnienia. Na kilku niżej omówio
nych przykładach wziętych z Tajwanu podjęta zostanie
próba pokazania, w jaki psosób to połączone władanie
może mieć wpływ na scalenia farm pod względem wła
snościowym i uprawowym. A oto pierwszy przykład
(rys. 5):
Trzej bracia Chan we wsi Chulin odziedziczyli 1,5 ha
ziemi w 4 odrębnych działkach. Największa i najlepsza
pod względem glebowym działka 103-1 ma też najdogod
niejsze warunki do korzystania z wody do nawodnień.
Kolejne walory pod tymi względami prezentuje działka
187, stanowiąca około 1/3 obszaru pierwszej. Najkorzyst
niejsze pod względem usytuowania w stosunku do wody,
ale tak samo żyzne, są działki 85 i 85-1 podzielone przez
wykop kolejowy i kanał nawadniający. Pole położone na
południe od drogi — trudne do nawodnienia — było
zwykle przeznaczone na uprawę, jako pole tzw. suchych
roślin. Pole północne jest nawadnianym polem ryżowym,
ale jest nisko położone i narażone na zalewanie w czasie
ulewnych deszczy.
Wszyscy bracia byli zgodni co do tego, że chcieli mieć
wyodrębnioną ziemię o powierzchni, do jakiej mie1i
uprawnienia. W tym celu opracowano 6 wariantów:
5 prowadzących do władania odrębnego il — do włada
nia połączonego. Pierwszy z nich polega na przydzieleniu
całych działek każdemu udziałowcowi z zastosowaniem
ewentualnych dopłat wyrównawczych w gotówce. W ten
sposób jeden z braci dostałby 0,9541 ha, drugi — 0,3123 ha,
trzeci — 0,2180 ha, wariant ten uznano więc za niezado
walający.
Drugi wariant opierał się na podziale każdej działki na
3 części, tak że jeden z braci dostaje pośrodku, a pozo
stali — na krańcach. Rozwiązanie to stawia jednak dwóch
braci w sytuacji braku dostępu do wody i nawodnień.
Trzeci wariant polega więc na podziale działek liniami
poprowadzonymi wzdłuż dłuższej osi, co usuwa poprzedni

łożeń projektowych, po których w 1957 r. nastąpiły pierw
sze prace ziemne. Około dwóch trzecich wspomnianego
obszaru zostało już osuszonych. Resztę przewidziano jako
oddzielony od Morza Japońskiego tamą zbiornik wody dla
nawodnień. Wykonano tam prace obejmujące budowę
śluz, mostów, ulic i dróg oraz stacje pomp, które zloka
lizowane przy głębokich kanałach służą odwadnianiu polderów. Zbudowane już tamy mają długość ponad 50 km.
Wielkość Centralnego Polderu wynosi około 16 000 ha,
a pozostałych, mniejszych, około 1600 ha. Ponad 13 000 ha
przekazano chłopom z wsi położonych na stałym lądzie
dla powiększenia ich gospodarstw. 4500 ha przeznaczono
pod nowe tereny budowlane. W 1964 roku założono nową
wieś Ochata w Centralnym Polderze, jako modelową wieś
chłopską. Wykonanie projektu spoczywa w rękach spe
cjalnych towarzystw osiedleniowych — Hachirogata —
Rys. 5
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osadnikom, przy czym przewiduje się tworzenie gospo
nawadniajacy kierunek przepływu wody
Kanat odwadniający .
darstw o powierzchniach wynoszących 10, 7,5 i 5 ha.
Wielkość bloku polowego ustalono na 60 ha (100 X 600 m).
IVariant 2 - niedo
Na przykład sześć gospodarstw o powierzchni 10 ha każde,
godny, gdyż tylko
ma w tym bloku polowym cały swój grunt, rozmieszczony
rodzina 4 ma bezpośredni
w czterech działkach po 2,5 ha. Wszystkie działki zapro
dostęp do kanatu nawad
jektowano dłuższymi bokami prostopadle do kierunku
niającego
biegu dróg i kanałów. Na terenach takich przewiduje się
wspólne użytkowanie maszyn, tworząc w tym celu zespół
roboczy na podłożu kooperacji. W wypadku 60-hektarowego bloku z 6 rodzinami po 10 ha powierzchni na gospo
W a ria n t 3 - ∩iedodarstwo zachodzi konieczność posiadania parku maszyno
godny, gdyż zbyt duży
V
wego składającego się z 3 traktorów od 30—40 KM
z kombajnem zbożowym i zestawem rolniczych narzędzi
obszar ziemi musi być
do pracy oraz samochodem ciężarowym.
przeznaczony na budowę
rowów śródpolnych

ʌ

Tajwan

Władanie indywidualne oznacza zwykle, że jedna osoba
posiada odrębną działkę lub kilka działek; połączone wła
danie — odnosi się do działek nie podzielonych fizycznie,
a użytkowanych przez jednego lub więcej posiadaczy,
mających do działek tych uprawnienia, stanowiące uła
mek całości. Na Tajwanie udziały te wynoszą zwykle 1/2,
1/3, 1/4, a także i 1/1440 1-akrowej działki (1 akr =⅛
2450
= 0,4047 ha), a nawet ------------- działki 0,3284-akrowej
282240000
[1], 13], [4].
Ta forma szachownicy nie jest łatwo zrozumiała i po
równywalna z tzw. klasyczną szachownicą gruntów wy
stępującą np. w Europie. W Danii i Szwecji przypada
średnio 2,5 działki na farmę, 11÷12 w RFN, Włoszech
i Szwajcarii, a jeszcze więcej w Grecji i Portugalii. Pq422

Wariant 4 -niedo
godny gdyż powoduje
wzrost rozproszenia
dziatek

Wariant 5 - niedo
godny, gdyż rodzina C
otrzymuje ziemie o zbyt
niskiej produktywności

ʌ
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mankament, ale zajmuje dużo ziemi na dodatkowe rowy
lub tamy wzdłuż działek.
Wariant czwarty polega na podwójnym kolejnym przy
dziale działek wzdłuż stoku tak, że każdy użytkownik
ziemi bez bezpośredniego dostępu do wody nawadniają
cej, miałby tę przewagę nad innymi, że ma część ziemi,
a więc i wody, powyżej ziemi posiadanej przez pozosta
łych braci. Ale to rozwiązanie bardzo rozdrabnia ziemię,
obniża jej wartość i zmusza w przyszłości do jej sprze
dania.
Piąty wariant — to podział wzdłużny większej działki
między dwóch braci i przydzielenie pozostałych trzech —
trzeciemu (dwie działki po 0,47705 ha i trzy o łącznej
wielkości 0,5303 ha). Niestety jednak te trzy ostatnie
działki miały dużo mniejszą wartość glebową niż pierw
sza — więc i to rozwiązanie było nie do przyjęcia. Osta
teczny wariant, na który zgadzali się wszyscy udziałowcy,
polegał na wspólnym władaniu i użytkowaniu każdej
działki przez wszystkich trzech braci.
Z przedstawionego przykładu wynikają następujące
uwagi ogólne:
1) małe i rozproszone działki powinny być połączone
w wyniku scalenia gruntów;
2) scalenie użytkowania dokonuje się między grupami
lub pojedynczymi współwłaścicielami, którzy mają prawa
do tej samej działki katastralnej;
3) należy każdemu z uprawnionych· zabezpieczyć kanały
doprowadzące wodę, co stanowi najpoważniejszy czynnik
utrwalający wspólne użytkowanie ziemi.
Przykład 2 dotyczy chłopki Chan Cziang (rys. 6), która
kupiła udział w 7 działkach katastralnych, posiadanych
wspólnie przez 9 osób, z których tylko dwoje było jej
5426
10033
krewnymi. Udziały zmieniały się od -------- do -------- w
37501
37501
działkach o powierzchni od 1,0800 ha do 0,0121 ha. Ogólna
powierzchnia, która przypadała Chan Cziang wynosiła
0.8512 ha. Jednak zamiast użytkować ziemię we wszyst
kich działkach w uzgodnieniu z pozostałymi 8 współwła
ścicielami, prowadziła ona uprawę w jednym tylko miej
scu, na jednej ze wspólnych działek. Podobnie było z in
nymi współwłaścicielami. Przypadek ten pokazuje, że
udziały we wspólnie posiadanych działkach nie muszą
stanowić przeszkód w udogodnieniu warunków uprawo
wych. W ten sposób podpodziały w działce w cząstkowym
posiadaniu mogą rozwijać się niemal w nieskończoność
bez osłabienia zdolności użytkowych ziemi.
Przykład 3 ilustruje proces scalania wspólnie użytkowa
nych działek katastralnych w działki indywidualnego wła
dania. Dwaj bracia mają wspólne i scalone do celów
Rys. 6
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Rys. 7

użytkowania działki nr 52, 59 i 62 o powierzchniach od
powiednio 0,3351, 0,1945 i 0,0436 ha. Udziały ich we wszy
stkich 3 działkach zostały sprzedane jednemu człowiekowi,
tak że zostały one scalone w indywidualnie posiadane
działki — przy minimalnej liczbie trudności. Krytycznym
punktem był tu fakt, iż 2 ludzi zgodziło się sprzedać swo
je udziały jednocześnie jednej osobie. Było ich jednak
tylko 2, co ułatwiło uzyskanie rozwiązania.
Przykład 4 jest bardziej skomplikowany, bo udziałow
ców jest tu więcej. W 1939 roku 6 braci Chang odziedzi
czyło 5 ha ziemi w 3 działkach: 65-1, 11 i 110 o po
wierzchniach odpowiednio (rys. 7) 1,8, 1,7 i 5,6 ha. Usta
lono, że bracia ci tworzą trzy pary w celu użytkowania
każdej z odziedziczonych działek, a różnice występujące
między działkami były wyrównane gotówkowo do wielko
ści wynikającej ze spadku. Następnie każda z par sama
zadecydowała o sposobie podziału użytkowanej działki.
Istotę i znaczenie cząstkowego władania ziemi na Taj
wanie ilustruje fakt, iż liczba uprawnionych do jednej
działki sięga 100, a nawet 130 osób. W omawianej tu wsi
Chulin w 1967 roku 30% gospodarstw domowych, 18%
użytkowanych działek, 80% wszystkich wspólnie posiada
nych działek katastralnych i 12% całego obszaru użytków
rolnych włączono do opisanego systemu scalenia do upra
wy. Było to uzasadnione między innymi tym, że gdyby
udziałowcy egzekwowali swoje prawa w każdej ze wspól
nie posiadanych działek, to użytkowaliby oni ziemię w
157 miejscach. Natomiast przez wspomniane scalenie zre
dukowano liczbę działek uprawowych do 60, co oznacza
62% redukcji. Pozostałe 20% wspólnych działek katastral
nych stanowiły obszary i udziały dostatecznie duże dla
każdego współposiadacza dla odrębnego uprawiania praw
nie przypadającej mu części.
Dążenie rolników z Chulin, aby uzyskać indywidualne
władanie ziemi nie jest na Tajwanie odosobnionym przy
padkiem. Podziały doprowadzające do likwidacji wspólne
go władania ziemią są procesem ciągłym, choć jest nie
prawdopodobne, aby współwłasność ta mogła być kiedyś
zupełnie w jednym czasie wyeliminowana. Jest to nie
osiągalne w naturalnych warunkach i skutki rzędu 55% —
— 65% obszaru objętego scaleniem władania należy oce
niać pozytywnie.
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Dr inż. MIROSŁAW ZAK
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
Gdańsk

Siedem lat działalności Zakładu Badań i Doświadczeń OPGK w Katow cach
W dniu 1 marca 1971 roku zarządzeniem wewnętrznym
nr 1/71 dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Geode
zyjnego Gospodarki Komunalnej w Katowicach, mgr inż.
Hubert Rak, powołał do życia pierwszy w Polsce Zakład
Badań i Doświadczeń Geodezji, który w pierwszym okre
sie miał jeszcze w nazwie przymiotnik — Miejskiej. Za
kładowi postawiono zadanie prowadzenia prac naukowych
i usługowo-badawczych, objętych programem geodezji
miejskiej, rozumiejąc pod tym pojęciem badania naukowe
stosowane, to jest prowadzone dla potrzeb praktyki lub
wykorzystania badań teoretycznych w praktyce produkcyj
nej. Warto w tym miejscu zacytować § 4 Wytycznych w
sprawie organizacji i trybu prowadzenia prac naukowo-Oadawczych i doświadczalnych w Zakładzie Badań, sta
nowiących załącznik do wymienionego wyżej zarządzenia
erekcyjnego, gdyż ścisła realizacja tych zasad miała decy
dować w przyszłości i o stylu, i o efektach działalności
Zakładu.
Przy wykonywaniu zadań Zakładu obowiązuje zasada
kompleksowości. Zasada kompleksowości w rozumieniu ni
niejszych wytycznych polega na takim zorganizowaniu
prac nad określonym tematem (problemem) naukowo-ba
dawczym, aby objęte nim zostały wszystkie elementy rze
czowe i metodologiczne, niezbędne do uzyskania w termi
nie planowanego efektu naukowo-badawczego i zastosowa
nia wyników w praktyce.
Zastosowanie w działalności Zakładu zasady komplekso
wości powinno zapewnić ciągłość poszczególnych opraco
wań, składających się kolejno, na całość pracy, ze ścisłym
powiązaniem niezbędnych etapów i faz tych opracowań,
zgodnie z ostatecznym celem określonym w temacie (pro
blemie); należą do nich;
— niezbędne badania teoretyczne, z uwzględnieniem po
stępu nauki w tym zakresie w kraju i za granicą;
— badania stosowane, z uwzględnieniem osiągnięć i roz
wiązań praktycznych oraz opracowanie założeń całości
pracy nad danym tematem (problemem), z wyraźnym okre
śleniem momentu zakończenia pracy naukowo-badawczej
i ustaleniem trybu powzięcia odpowiednich decyzji co do
wykorzystania jej wyników;
— prace rozwojowe polegające na opracowaniu projek
tów rozwiązań, przystosowanych do praktyki w dziedzinie
geodezji miejskiej, na przykład: procesu technologicznego,
organizacji produkcji, projektu konstruktorskiego, prognoz
rachunku ekonomicznego, konstrukcji lub modernizacji apa
ratury, wykonania modelu, prototypu itp. ;
— próby i doświadczenia w skali laboratoryjnej Za
kładu;
— udział we wdrażaniu wyników prac do produkcji w
wybranym zespole geodezyjnym przedsiębiorstwa, fachowa
pomoc i pełnienie nadzoru autorskiego w okresie jej. uru
chomienia i w pierwszym okresie normalnej produkcji do
czasu osiągnięcia przewidzianych parametrów technicznych
i ekonomicznych;
— udział w badaniu bieżącej produkcji przez czas ko
nieczny do ostatecznej oceny wartości wdrożonych wyni
ków danej pracy naukowo-badawczej, trafności rozwiązań
praktyczńej użyteczności tych wyników i do zapewnienia
przez przedsiębiorstwo prawidłowego dozoru technicznego
oraz opracowanie wniosków z dokonanych w tym zakresie
obserwacji i analiz; rezultaty i wyniki te powinny być
rejestrowane i wykorzystane w dalszych pracach Zakładu.
Do powołania Zakładu przygotowywano się starannie
przez okres około 2 lat, pragnąc zapewnić mu od samegor
początku istnienia zarówno odpowiedni zestaw tematów,
jak i właściwy poziom merytoryczny opracowań. By to
osiągnąć, przedsiębiorstwo podpisało umowy o współpracy
kolejno z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Ślą
ską, Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską oraz
z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budownictwa Elek
trowni OBREL. Przedstawiciele tych instytucji, a także
innych ośrodków naukowych weszli w skład Rady Nauko
wo-Technicznej, którą powołano jako organ opiniodawczy
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i doradczy Zakładu, czuwający nad poziomem jego dzia
łalności. Stopniowo posiedzenia Rady przekształciły się w
sympozja, na których przedstawiano i dyskutowano proble
my rozwiązywane w Zakładzie w okresie będącym przed
miotem oceny przez Radę.
Start Zakładu był bardzo skromny, gdyż zatrudniono w
nim początkowo dwu pracowników, którym zlecono opra
cowanie następujących tematów:
— opracowanie zasad kontroli geodezyjnej budownictwa
wysokiego;
— opracowanie zasad inwentaryzacji miejskich urządzeń
naziemnych metodą fotogrametryczną.
Jednocześnie jednak zaczął się kształtować specyficzny
styl pracy Zakładu, - polegający na doraźnym podejmowa
niu szczególnie trudnych, nietypowych prac geodezyjnych,
których wykonanie zawierało istotne pierwiastki nowości.
Pierwszym z takich zadań było wykonanie obserwacji od
kształceń zbiorników w zniszczonej pożarem Rafinerii
Czechowice, w której wielkim wysiłkiem licznych przedsię
biorstw wykonawczych przywrócono w rekordowym czasie
produkcję.
Wykonanie pracy w zakresie badania odkształceń zbior
ników podczas próbnych obciążeń przyniosło pracownikom
Zakładu nagrodę w Konkursie Jakości Robót Geodezyj
nych.
Nie mniej ciekawą pracą była analiza dokładności pro
jektu sieci realizacyjnej Huty Katowice, wykonana we
współpracy z Politechniką Warszawską.
W 1972 roku pracowało w Zakładzie już 10 osób, przy
czym zaczął się wyraźnie rysować nowy kierunek działal
ności Zakładu, który doprowadził po kilku latach do wy
sokiej specjalizacji. I tak, działalność merytoryczna Zakła
du ukierunkowała się z jednej strony na zagadnienia kar
tografii tematycznej, związanej z terenami miejskimi,
a z drugiej — na geodezję inżynieryjno-przemysłową, na
którą zapotrzebowanie wynikało głównie ze specyfiki re
gionu.
W zakresie kartografii Zakład otrzymał zlecenie na opra
cowanie Atlasu — Tematyczne mapy miejskie, który uka
zał się drukiem w marcu 1976 roku w nakładzie 2000
egzemplarzy. Wydanie Atlasu odbiło się szerokim echem
nie tylko w kraju, bowiem doczekał się on niezwykle po
chlebnej oceny w wielu krajach, czemu wyraz dano ofi
cjalnie na ostatnim Kongresie FIG. Czterdzieści wielobarw
nych, wzorcowych map stanowi niezwykle cenne, pionier
skie zestawienie metodyczne w dziedzinie kartografii te
matycznej.
W dziedzinie geodezji inżynieryjno-przemysłowej poja
wiły się dwa tematy, które rozwijano przez następne lata
w Zakładzie. Pierwszy z nich to geodezyjna obsługa bu
downictwa wieżowego, ze szczególnym uwzględnieniem
chłodni hyperboloidalnych i kominów przemysłowych. W
Zakładzie opracowano nową technologię obsługi wznosze
nia chłodni, opierając sieć realizacyjną na wykonanym
fragmencie powłoki. Skonstruowano przy tym zestaw urzą
dzeń pomocniczych, które ułatwiają prace pomiarowe. Ca
łość zagadnień z tym związanych przedstawiono w obszer
nym opracowaniu wykonanym na zlecenie IGiK. Temat
był wyróżniony przez prezesa GUGiK. Podejmując tema
tykę z zakresu obsługi budownictwa wieżowego, Zakład
uzyskał zlecenie na pierwsze dwie roboty zagraniczne, któ
rych łącznie wykonano 14 — na terenie NRD i Finlandii
Pierwszymi z nich były badania deformacji czterech chłod
ni kominowych h-100 m w Elektrowni Hagenwerder HI
(NRD), a następnie fundamentu komina h-250 m w tejże
Elektrowni. Brzemienne w skutki dla całej przyszłości Za
kładu było uzyskanie zlecenia na opracowanie obsługi
montażu turbiny o mocy 500 MW metodą optyczną. Tur
bine taką, prototypowy produkt Leningradzkich Zakładów
Metalurgicznych (LMZ), zobowiązali się zmontować na fun
damencie w Elektrowni Hagenwerder III polscy specjali
ści. Wobec braku jakichkolwiek analogii w znanych meto

dach i oprzyrządowaniu, opra∞wano oryginalną metodę
i skonstruowano nowe urządzenia, umożliwiające wykona
nie zleconego zadania. Wykorzystując precyzyjny alinometr
Zeissa FFOl, tyczono krzywe przestrzenne ze średnim błę
dem położenia punktu ±0,05 mm, przy 20 m odległości
celowania. Metoda ta, nosząca tytuł Sposób ustawiania półpanewek lub cylindrów wzdłuż zadanej osi montażu wału
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu, uzyskała pol
ski patent 77939. Jest też wyróżniona nagrodą prezesa
GUGiK, Oddziału Wojewódzkiego NOT w Katowicach
i Krajowego Konkursu Oszczędności Paliw i Energii. Urzą
dzenia i metodę, ocenione jako wielkie osiągnięcie tech
niczne, eksponuje resort budownictwa na wystawach 30 lat
socjalistycznej Polski w Moskwie i w Essen. Rozwiązanie,
o którym tu mowa, było początkiem specjalizacji Zakładu
w mało znanej u nas dziedzinie, jaką jest geodezyjna
obsługa budownictwa maszynowego. Młodzi pracownicy
Zakładu zdobywali niezbędną praktykę przy pomiarach
deformacji licznych obiektów komunalnych i przemysło
wych na terenie Śląska, a w tej liczbie długiego rurociągu
ciepłowniczego w Katowicach oraz kominów w Cemen
towni Nowiny koło Kielc. Znakomitym poligonem doświad
czalnym były również prace realizacyjne przy budowie
chłodni Iiyperboloidalnych w elektrowniach Jaworzno
i Rybnik.
W 1973 roku w Zakładzie było 19 pracowników, rozwi
jali oni kierunki przyjęte w roku poprzednim. Najpoważ
niejszym wydarzeniem było zlecenie opracowania zasad
montażu turbin produkcji krajowej metodą optyczną. Zle
cenie dotyczyło montażu próbnego na stanowisku w Za
kładzie wytwórczym (ZM „Zamech” w Elblągu) oraz na
fundamencie w elektrowniach. Prace zakończyły się wiel
kim powodzeniem Zakładu, gdyż metodę przyjęto jako
obligatoryjną w polskim maszynowym budownictwie ener
getycznym i objęto nią wytwarzanie i montaż wszystkich
krajowych turbin. Przysporzyło to pracownikom Zakładu
zadań i obowiązków, gdyż po z górą rok trwającym opra
cowaniu i wdrażaniu metody w ZM „Zamech” nałożono
na nich obowiązek obsługi montażu turbin polskiej pro
dukcji w elektrowniach. Znowu nowe prace w Kozieni
cach, na Dolnej Odrze, w Rybniku, Jaworznie, Białymsto
ku, Krakowie, a także w Elektrociepłowniach Lahti, LaapPenraanta, Oulu w Finlandii. Również obsługa montażu
radzieckich turbin o mocy 500 MW spada na pracowników
Zakładu, co przynosi pracę w Hagenwerder i Boxbergu w
NRD. Zespół pracowników Zakładu jest do chwili obecnej
jedynym, który opanował ten asortyment robót. Znalazło
to między innymi wyraz w zleceniu na opracowanie wy
tycznych do Instrukcji Geodezyjnej Resortu Przemysłu
Ciężkiego, co przyniosło pracownikom Zakładu kolejną na
grodę prezesa GUGiK. Jednocześnie udoskonalono metodę,
w wyniku czego pracownicy uzyskali dwa polskie patenty
na konstrukcję statywu do Wtyczania instrumentu w żą
daną prostą oraz opracowanie metody stałej płaszczyzny.
W 1974 roku w Zakładzie zatrudniano 26 pracowników,
kontynuujących rozwój kierunku kartograficznego oraz
geodezji inżynieryjno-przemysłowej.
W dziedzinie kartografii, opierając się na pierwszych
własnych opracowaniach w ramach Atlasu — Tematyczne
mapy miejskie, rozpoczęto prace nad tematycznymi mapa
mi górniczymi, wykonywanymi już dla określonych tere
nów.
W dziedzinie geodezji inżynieryjno-przemysłowej podjęto
na zlecenie Politechniki Śląskiej temat pomiaru przemie
szczeń w modelowanych badaniach niszczących wyrobisk
skalnych. Temat rozwiązywano z wielkim powodzeniem we
współpracy z AGH i przy wydatnej pomocy WPG. Ośro
dek Badawczo-Wdrożeniowy OBREL zlecił wykonanie
obszernego opracowania studialnego mającego na celu udo
skonalenie optycznej metody obsługi montażu turbin. Plo
nem tych prac były dwie nowe wersje Centrownika optycz
nego, oryginalny celownik dwuobrazowy pracujący w po
wiązaniu z alinometrem FFOl, wdrożenie do produkcyjnego
stosowania Iibell elektronicznych oraz mikroteleskopu
Taylor-Hobson, a także pierwsze próby z zastosowaniem
metod refleksyjnych i laserowych przy montażu maszyn
i urządzeń. Powodzeniem zakończył się też udział w pierw
szym etapie prac na siedleckim poligonie doświadczalnym,
gdzie prowadzono eksperymentalny pomiar Sytuacyjno-Wysokościowy i pomiar osnowy, z zastosowaniem instru
mentu AGA Geodimetr 700. Wielkie powodzenie, jakie uzy
skała optyczna metoda obsługi montażu turbin, sprawiło,
że zwróciły na nią uwagę służby remontowe elektrowni,
udzielając zlecenia na opracowanie odpowiedniej metody.
Stopniowo działalność w tym zakresie doprowadziła do
obsługi prac remontowych w elektrowniach: Turoszow',

Rybnik, Łaziska, Łagisza, Siekierki, Ostrołęka, Hagenwerder. Skonstruowany w Zakładzie analizator, umożliwiający
precyzyjny pomiar i realizację średnic, oczekuje na świa
dectwo patentowe.
W 1975 roku zatrudniano w Zakładzie 29 pracowników,
a merytoryczna działalność uległa dalszemu wzbogaceniu
Działo się tak zarówno dzięki poważnemu powiększeniu
instrumentarium Zakładu, jak też dzięki doskonaleniu
kadry.
W dziedzinie instrumentalnej Zakład uzyskał sprzęt fir
my Kern, w skład którego prócz teodolitów laserowych
i autokolimacyjnych wchodził również pierwszy w kraju
precyzyjny dalmierz ME 3000. Dalmierzem tym wykonano
szereg poważnych prac, a w tym: pomiar osnowy metra
warszawskiego, pomiar sieci kontrolnych w Lubelskim Za
głębiu Węglowym, w Bydgoszczy i na Hali Goryczkowej
w Tatrach. Wykonywano również pomiary sieci kontrolnej
dużej zapory wodnej w Iraku.
Wzrastająca dojrzałość techniczna pracowników, której
wyrazem był też pierwszy przewód doktorski, to głównie
nabycie umiejętności uogólniania metod opracowanych pod
kątem obsługi montażu turbin. Umiejętność ta doprowa
dziła do stopniowego opanowania wielu dziedzin budow
nictwa maszynowego, do niedawna nie znanych w geode
zji. Pierwszym, zresztą niezwykle efektownym krokiem w
tej dziedzinie było opracowanie i wdrożenie optycznej me
tody montażu ułożyskowania wałów głównych statków.
Zadanie wykonano na zamówienie stoczni Stralsund (NRD),
sprzedając kontrahentowi technologię i urządzenia centru
jące wykonane w IGiK. Jednocześnie Zakład podjął próbę
opracowania metody obsługi montażu wielkiej maszyny do
produkcji celulozy, którą w międzynarodowej współpracy
ze Szwecją, Włochami i USA podjęli się zmontować w
NRD polscy specjaliści. Próba zakończyła się powodzeniem,
gdyż próbny rozruch orzez z górą rok montowanej ma
szyny wykazał idealne ustawienie zestawu kilkudziesięciu
walców, formujących i podających wstęgę celulozy. Osiąg
nięto to dzięki zastosowanej metodzie autorefleksji z uży
ciem wiązki laserowej, co pozwoliło na precyzyjne zreali
zowanie warunku wzajemnej równoległości walców.
Tymczasem zainteresowanie optycznymi metodami zgło
sił z kolei wytwórca wielkich przekładni zębatych — Za
kłady „Towimor” z Torunia. Korpusy tych przekładni, kil
kumetrowej wielkości równoległościany, mają w swoich
ścianach bocznych szereg otworów różnych średnic, w
których są następnie osadzane osie kół zębatych przekład
ni. Podstawą dobrej pracy przekładni jest precyzyjne speł
nienie warunków rozstawu i równoległości osi tych otwo
rów, czego kontrola sprawia zakładom trudności nie do
przezwyciężenia. Opracowana metoda optyczna okazała się
rewelacyjnie skuteczna, a przy tym niezwykle prosta,
szybka i tania. Wystarczy korpus przekładni umieścić na
przechylnym stole, który, dzięki precyzyjnej libelli, reali
zuje dwa ustawienia różne o 90°. Pomiaru dokonuje się
w dwu składowych precyzyjnym niwelatorem i zestawem
specjalnych łatek, które umożliwiają wyszukanie środka
każdego z otworów. Rozwiązanie jest nader proste, a przy
tym skuteczne. W tym miejscu trzeba podkreślić pewną
szczególną okoliczność. Chodzi o to, że nowe zastosowania
geodezji łączą się niemal zawsze z koniecznością wykona
nia dodatkowych urządzeń pomiarowych, które nie rzadko
mają wysoki stopień złożoności, wymagając przy tym naj
wyższej precyzji wykonania. W tym zakresie Zakład współ
pracował z Pracownią Mechaniczną IGiK, a niemal wszy
stkie znakomite konstrukcje instrumentalne wyszły spod
ręki Μ. Smółki i jego współpracowników.
Nie mając trudności z wykonaniem skomplikowanej pod
względem mechanicznym i optycznym aparatury, pracow
nicy Zakładu mogli podjąć się kolejnego trudnego zada
nia, jakim bez wątpienia było opracowanie optycznej me
tody kontroli warunków geometrycznych silników okręto
wych. Zadanie to postawiły Zakłady Urządzeń Technicz
nych „Zgoda”, które podjęły produkcję silników na licen
cji firm Sulzer i Pielstick. Metoda, obecnie w opatento
waniu, umożliwia prowadzenie pomiarów prostoliniowości
ułożyskowania korpusu silnika 8 m długości z dokładnością
rzędu 0,01 mm. Twórcy metody otrzymali I nagrodę OW
NOT w Katowicach w konkursie na największe osiągnię
cia techniczne roku. Również Trybuna Robotnicza i Ośro
dek Postępu Technicznego w Katowicach nagrodziły twór
ców w swoim stałym konkursie na najlepszy pomysł wy
nalazczy. Warto dodać, że — podobnie jak to miało miej
sce w ZM „Zamech” w Elblągu — pracownicy Zakładu
zakończyli wdrożenie metody do produkcyjnego zastoso
wania u zamawiającego odpowiednim przeszkoleniem
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wskazanych fachowców, którzy stopniowo przejęli całość
prac pomiarowych. Dzięki temu nie angażowano kadry
geodezyjnej do usług dla innych resortów, kosztem głów
nych zadań własnych.
Należy dodać, iż w Zakładzie opracowano w tym czasie
również dwa poważne zamówienia tematyczne IGiK.
Pierwsze z nich to Optymalizacja sieci i metod w pomia
rach realizacyjnych, opracowane we współpracy z wielo
ma placówkami krajowymi, a drugie to Opracowanie za
sad stosowania metod refleksyjnych i wykorzystanie pro
mienia laserowego w budownictwie maszynowym. W ra
mach tego drugiego tematu udało się pomyślnie wykorzy
stać projekcję laserową do pomiarów odbiorczych i obser
wacji deformacji. Sposób polega na wcięciu w przód za
pomocą zestawu złożonego z teodolitu zwykłego i teodolitu
laserowego. Teodolit laserowy jest nie tylko instrumentem
mierzącym, ale również sygnalizującym cel teodolitu pra
cującego na drugim końcu bazy. Wykonanie takich prac,
jàk: pomiary zwisu lin i przewodów, pomiary pionowości
kominów, chłodni, ścian budynków, słowem — pomiary
obiektów i urządzeń, na których sygnalizacja celu jest
trudna lub niemożliwa, jest dzięki temu bardzo szybkie,
łatwe i dokładne.
Wiele satysfakcji dało też Zakładowi prowadzenie, we
współpracy z Politechniką Warszawską, prac pomiarowych
związanych z badaniami odkształceń modelu budynku bez
pieczeństwa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W
ślad za tym wpłynęło zamówienie ∣na opracowanie studial
ne, obejmujące prognozy metodyczne i sprzętowe w zakre
sie geodezyjnej obsługi montażu urządzeń techniki jądro
wej w tej elektrowni. Później, kontynuując to opracowa
nie i ściśle współpracując z Zakładem OPGK w Gdańsku,
opracowało podobną prognozę w zakresie wykonawstwa
geodezyjnego i jego organizacji na placu budowy pierw
szej Elektrowni Jądrowej Żarnowiec.
W kierunku kartograficznym trwały w owym czasie
intensywne prace końcowe nad Atlasem — Tematyczne
mapy miejskie. Jednocześnie, prócz wspomnianych poprzed
nio tematycznych map górniczych, Zakład przyjmował za
mówienia na opracowanie map administracyjno-gospodar
czych miast. Można już mówić o specjalizacji w tym za
kresie, skoro opracowano w Zakładzie takie mapy Ka
towic, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Tych, a także
Częstochowy. Rozpoczęto też w Zakładzie prace nad pio
nierskim tematem, jakim bez wątpienia było zastosowanie
mikrofilmu w geodezji. Temat ten kontynuowano następ
nie ze względów organizacyjnych w jednym ze specjali
stycznych Zakładów Przedsiębiorstwa.
W 1976 roku Zakład zatrudniał 36 osób. Kadrę zasilali
pracownic>· młodzi, a w ich liczbie ci, którzy w Zakła
dzie odbyli praktyki dyplomowe i tu znaleźli tematy do
swoich prac magisterskich. Prac takich było kilka, a pro
motorami trzech z nich (jednej na Politechnice Warszaw
skiej i dwu na AGH) byli pracownicy Zakładu.
W owym czasie na zamówienie Zjednoczenia Budowy
Pieców Przemysłowych podjęto prace nad szczegółową
instrukcją geodezyjnej obsługi wznoszenia obiektów wie
żowych typu kominów cylindrycznych i zbieżnych oraz si
losów. Zamawiający, który dysponował trzynastoma typa
mi urządzeń do wznoszenia, chciał doprowadzić do ujed
nolicenia metod obsługi. Wynikało to głównie ze zdecy
dowanie negatywnych doświadczeń w zakresie wznoszenia
kominów zbieżnych urządzeniami ślizgowymi, nie obsługi
wanymi lub obsługiwanymi wadliwie przez geodetów. W
celu gruntownego sprawdzenia nowych koncepcji i oprzy
rządowania Zakład obsługiwał wznoszenie szeregu budowli
różnymi urządzeniami. Szczególnie wartościowe są od pod
staw opracowane metody dwupunktowego pionowania śliz
gowych urządzeń produkcji szwedzkiej i rumuńskiej. In
strukcja, po akceptacji GUGiK, weszła już do stosowania
w przedsiębiorstwach budowy pieców przemysłowych i sta
nowi część opracowywanej instrukcji G-3.

W dziedzinie geodezyjnej obsługi budownictwa maszy
nowego należy odnotować jeszcze jedno osiągnięcie. Jest
nim oryginalna metoda kontroli warunków geometrycz
nych ram pras hydraulicznych, opracowana na zamówie
nie ZUT „Zgoda”. Rozwiązano w ten sposób bardzo trud
ne, a jednocześnie niezwykle dla Zakładów poważne za
gadnienie kontroli równoległości wzajemnej dwu zwróco
nych ku sobie płaszczyzn, oddalonych o kilka lub kilka
naście metrów. Metoda wykorzystuje zasadę autorefleksji
z zastosowaniem świetnego, choć w Polsce niemal nie
znanego instrumentu Microtelescope Taylor-Hobson. Sedncmetody to głównie sposób sygnalizacji analizowanych frag
mentów płaszczyzn przeciwległych. Skonstruowano w tym
celu urządzenie umożliwiające taką sygnalizację. Metoda
jest bardzo elegancka matematycznie i nic dziwnego, iż
jej główny twórca poświęcił jej swoją dysertację.
W dziedzinie kartograficznych opracowań tematycznych
można odnotować dalsze poważne osiągnięcia Zakładu.
Procentuje wysiłek włożony w wykonanie Atlasu — Te
matyczne mapy miejskie. Opierając się na wzorach w nim
zawartych, opracowano mapy tematyczne, na które zgła
szały zapotrzebowanie różne instytucje. Należy odnotować
w szczególności bardzo efektowną mapę sieci placówek
usługowych i handlowych na terenie Katowic. Mapę tę
do Atlasu i w wersji ściennej na podświetlanym przeźro
czu wykonano na zamówienie WSS ,,Społem”/ Następnym
ogromnym zamówieniem, jeszcze w realizacji jest mapa
Krajowej sieci kolejowej PKP. Jest to przedsięwzięcie nie
zwykle śmiałe i trudne technicznie, którego powodzeniem
zainteresowane jest Ministerstwo Komunikacji.
1976 rok upamiętnił się w krótkiej historii Zakładu je
szcze jednym wielkim wydarzeniem typu organizacyjnego.
Podjęto decyzję o przekształceniu Zakładu Badań i Do
świadczeń w Zespół Zakładów Badawczo-Wdrożeniowych
Geodezji i Kartografii. Była to decyzja bardzo obiecująca,
gdyż u jej podstaw leżała chęć zespolenia całości prac badawczo-wdrożeniowych, prowadzonych w Przedsiębior
stwie. W skład Zespołu miały wejść następujące zakłady:
Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej, Kartografii, Fotogra
metrii, Informatyki. Istniało uzasadnione przekonanie, iż
nowy sposób organizacji prac badawczo-wdrożeniowych w
Przedsiębiorstwie, wykorzystujący wypracowany, a przy
noszący niewątpliwe efekty, styl pracy, przysporzy wielu
korzyści Przedsiębiorstwu i branży. Był to poważny krok
w kierunku wzmocnienia potencjału badawczego geodezji
w największym krajowym Przedsiębiorstwie, obsługującym
najbardziej uprzemysłowiony rejon Polski, gdzie bogactwo
zagadnień jest niewyczerpane, a potrzeby rozwiązania ich
paląco pilne.
Z dniem 1 1 1977 powołano działające niezależnie: Za
kład Kartografii i Zakład Geodezji Inżynieryjno-Przemysło
wej. Było to zresztą tylko usankcjonowanie istniejącego
podziału wynikającego ze specjalizacji opracowanej w po
przednich latach. Pozostałych dwu zakładów nie powołano,
rezygnując z realizacji podjętych decyzji. Natomiast oby
dwa powołane zakłady zobowiązano do podjęcia określo
nych prac z zakresu tematyki produkcyjnej Przedsiębior
stwa. Odczuł to szczególnie Zakład Kartografii, który zobo
wiązano do wykonania podkładów do potrzeb Narodowego
Spisu Powszechnego dla 78 miast w województwach: ka
towickim, bielskim, częstochowskim. Ta olbrzymia praca
pochłonęła na rok niemal cały potencjał produkcyjny Za
kładu. Plusem tego przedsięwzięcia — pomijając osiągnię
cia celu ostatecznego, jakim było opracowanie wspomnia
nych map — było może to, iż wielu młodych kartografów
praktycznie zaznajomiło się z niebywale skomplikowanym
materiałem mapowym, znajdującym się na naszym tere
nie. Wystarczy wspomnieć, że nawet przy opracowaniu
podkładów do potrzeb NSP należało sięgać po materiały
mapowe z czasów zaborów. A wiadomo przecież, że w
Mysłowicach znajdował się punkt zbiegu granic wszyst
kich trzech zaborów, co oznacza, że teren Śląska ma z tego
okresu mapy zupełnie różnej maniery wartości i skali. Do
dajmy do tego trudne do ogarnięcia liczne układy lokalne,
stosowane w górnictwie przez wiele dziesięcioleci. Zatem
Intensywnie eksploatowany dalmierz ME 3000 znalazł
różnorodność podkładu mapowego jest tu jedyna w swoim
rodzaju, a orientacja w niej to już prawdziwa wiedza.
jeszcze jedno zastosowanie w pomiarach sieci kontrolnych
zapór wodnych. Wiele prac tego typu wykonano we współ- f Mimo wykonywania tak trudnego zadania, w Zakładzie
pracy z AGH. Zakład przejął prowadzenie wszystkich ro
Kartografii udało się jednak pracować intensywnie nad
zagadnieniami reprodukcji małonakładowej, co w końco
bót związanych z wyznaczaniem przemieszczeń zapór wod
wym stadium znalazło wyraz w opracowaniu części fakul
nych na terenie działania Przedsiębiorstwa. Nie było ich
tatywnych do instrukcji K. Zakład Geodezji Inżynieryjnowprawdzie wiele, lecz takie obiekty, jak: Wisla-Czarne,
-Przemyslowej zobowiązano do podjęcia robót związanych
Goczałkowice, Wapiennica, Kozłowa Góra czy Przeczyce,
z przygotowaniem podkładów mapowych pod zamierzenia
to źródło interesujących zagadnień technicznych. Podobnie
inwestycyjne na terenie Katowic. Są to w głównej mierze
ma się sprawa z realizacją nowego zbiornika w Poraju
koło Częstochowy. Jest to świetny poligon dla przyszłych pomiary sytuacyjno-wysokościowe oraz inwentaryzacja
urządzeń podziemnych. W granicach możliwości wykorzywspółtwórców zabudowy górnej Wisły.
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Stuje się najnowocześniejszą technikę, dążąc do opanowa
nia i zastosowania tachimetrii komputerowej z automatycz
nym kartowaniem. Fakt posiadania dwu instrumentów
umożliwiających realizację tego zamierzenia (Reg Elta 14
oraz AGA Geodimetr 700) wzbudza optymizm.
Warto jeszcze wymienić jeden z trudniejszych tematów,
jakie przyszło Zakładowi prowadzić. Jest to obsługa mon
tażu największego w świecie zbiornika gazu konwertoro
wego, wznoszonego w Hucie Katowice. Zbiornik ten, wy
konany z cienkiej, wiotkiej blachy, należało zmontować
z zachowaniem niezwykłych wymogów dokładnościowych
Jest to jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie technicz
ne o najwyższym stopniu odpowiedzialności i technicznej
złożoności. Należy wymienić także bardzo ciekawą pracę
analityczną, wykonywaną we współpracy ze Zjednoczeniem
„Mostostal”, mającą na celu metrologiczną ocenę zachowy
wania tolerancji wymiarowych przez elementy kratowe
wykonywane w wytwórniach.
Kończąc omawianie merytorycznej działalności Zakładu
Badań i Doświadczeń i jego kontynuatorów, należy pod
kreślić, że wszystkie bez wyjątku prace prowadzono w
Zakładzie zgodnie z zasadami wykonywania robót geode
zyjnych, obowiązującymi w przedsiębiorstwach Zjednocze
nia „Geokart”. Zakład był więc samowystarczalny finanso
wo i powiększał przerób Przedsiębiorstwa proporcjonalnie
do swojego składu osobowego.

Doniosłym wydarzeniem dla Zespołu Zakładów była
wielka Konferencja Naukowo-Techniczna, zorganizowana
w listopadzie 1977 roku przez SGP, pod hasłem: Geodezyj
na Osbtuga Budownictwa Przemysłowego. Konferencja od
była się w Katowicach i pochłonęła wiele wysiłku spo
łecznego licznych pracowników Zespołu; dała też możność
zaprezentowania najnowszego dorobku Zakładu Geodezji
Inżynieryjno-Przemysłowej. Zresztą przez cały okres istnie
nia Zakładu Badań, a następnie Zespołu Zakładów, zwra
cano baczną uwagę na działalność publicystyczną pracow
ników. Ogółem na przestrzeni siedmiu lat ukazało się po
nad 120 publikacji autorstwa pracowników Zakładu. Wiele
z nich to publikacje zagraniczne, które ukazały się w USA,
ZSRR, Anglii, Szwecji, NRD, RFN, Bułgarii, Jugosławii,
CSRS i na Węgrzech. Pracownicy Zakładu uczestniczyli we
wszystkich ważniejszych konferencjach krajowych i zagra
nicznych, starając się dotrzymać kroku postępowi geodezji
światowej. Własny zespół tłumaczy języków obcych służył
pomocą w tym zakresie.

Z początkiem 1978 roku, mocą decyzji dyrektora Okrę
gowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego —
mgra inż. Huberta Raka, Zespół Zakładów Badawczo-Wdrożeniowych Geodezji i Kartografii rozwiązano. Za
mknięto w ten sposób — jak sądzę — pokaźny rozdział w
rozwoju wycinka naszej zawodowej specjalności.

Gdzie te żaglowce?
Rozmowa z mgrem inż. Wlacfawem Klopociiiskim

1
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Mgr inż. Wacław Klopocinski, urodzony 15 października
1911 roku w Kaliszu, w latach 1949—1953 naczelny inżynier
Warszawskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego,
1953—1964 projektant w BPE ,,Energoprojekt1', autor projek
tu urządzeń kontrolno-pomiarowych w Solinie i Zatoniu,
1964—1978 dyrektor Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geode
zyjnego. Członek SGP, W latach 1955—1959 oraz 1962—1966
przewodniczący Zarządu Głównego, od 1972 przewodniczący
Sekcji Geodezji Miejskiej SGP, w latach 1962—1966 wice
przewodniczący Rady Głównej NOT. Członek honorowy sto
warzyszeń geodetów Jugosławii od -1968, Węgier od 1971.
Autor ,,Tachimetrii" (2 wydania), „Geodezji w projektowa
niu elektrowni wodnych” i „Pomiarów wodnych” w pod
ręczniku „Pomiary Specjalne” (4 wydania). Odznaczony
między innymi Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski, Złotą Odznaką m. Warszawy, Złotą Odznaką m. Kar
kowa, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Nagrody
„Mistrza Techniki” otrzymał w latach 1973, 1975 i 1976, na
grody „Sześcianu” w 1973 i 1975 roku.

Panie Dyrektorze, jak należy rozumieć pojęcie mapa
miasta?

Mapa miasta to więcej niż informacja czy podkład pro
jektowy niezbędny do planowania rozwoju miasta, jest
to także system przepisów organizacyjnych, oddziałujących
na korzyść mapy i regulujących współpracę geodety, in
westora, projektanta i budowniczego. Nie jest to już tak
zwany produkt finalny, spoczywający w archiwum, lecz
stale aktualizowany zestaw przezroczy tematycznych, bę
dący narzędziem pracy geodety miejskiego, na które wno

si on decyzje rozwiązań urbanistycznych, lokalizuje, opi
niuje i uzgadnia projekty przewodów podziemnych, inwentaryzuje zrealizowane obiekty i kontroluje zgodność rea
lizacji z projektem, wreszcie dba o to, by mapa dawała
stale aktualne dane do projektowania kolejnych inwesty
cji. Dlatego my, geodeci Warszawy, mówimy nie o mapie,
lecz o systemie mapy.
Czy taka była mapa stolicy Polski, gdy obejmował Pan
stanowisko dyrektora Warszawskiego
Przedsiębiorstwa
Geodezyjnego?

Czternaście lat temu wykonywano dla Warszawy czte
ry mapy: zasadniczą sekcyjną 1 : 1000, ewidencji gruntów
obrębową 1 : 1000, ulic 1 : 250 i w wielkiej ilości mapy
jednostkowe jako podkłady projektowe. Lindley zaczął
od mapy 1 :250 przeznaczonej do budownictwa. Wskutek
skokowego rozwoju miasta po 1920 roku i w czasie od
budowy po 1945 roku nastąpiła zmiana skali, najpierw
na 1 : 500, później 1 : 1000 i zupełne rozejście się ze skalą
map ulic 1 :250. Mapa Warszawy przestała być nacelowana na projektanta.
Gdyby skrócić Pana odpowiedź na to pytanie, to brzmiaIaby ona po prostu — nie. Wtedy podjął Pan starania, by
zmienić istniejący stan rzeczy. Czym się Pan kierował —
teoretyczną wizją, doświadczeniami innych krajów...?

Przyszedłem do WPG z ,,Energoprojektu", a zatem wie
dząc, czego projektant żąda od mapy. Konsekwencją ukie
runkowania mapy na projektowanie były starania o zmia
nę podporządkowania i w rezultacie owocne w następ
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stwa przejście w 1970 roku WPG z Wydziału Architektury,
Nadzoru Budowlanego i Geodezji do Stołecznego Zjedno
czenia Projektowania Budownictwa Komunalnego, jedno
czącego miejskie biura projektowe, głównych odbiorców
WPG, a od 1973 r. jednoczącego w swojej organizacji także
Biuro Głównego Geodety miasta stołecznego Warszawy.
Udało się nam stworzyć w WPG kolektyw twórczy, w
którym około 1970 r. opracowaliśmy koncepcję mapy roz
warstwionej tematycznie, tak zwanej mapy nakładkowej,
podjętej do realizacji przez Stołeczne Zjednoczenie w
1974 roku. Była to zmiana nie mieszcząca się w żadnych
instrukcjach, aczkolwiek elementy tej mapy istniały już
dawno jako tak zwane Czystorysy wielobarwnej mapy te
matycznej, na przykład w czechosłowackiej TMM czy w
mapach Darmstadtu.
Istotna różnica wyróżniająca mapy Warszawy od tam
tych map polega na niedrukowaniu na zapas większych
nakładów, gdyż przy stałej rozbudowie miasta powoduje
to, że ostatnie rozprowadzone egzemplarze mają już tylko
wartość historyczną, a nie wartość podkładu projektowego.
Każda z warstw tematycznych nakładek jest aktualizo
wana, gdyż spowodowaliśmy odpowiednie uchwały Rady
Narodowej — co do urządzeń podziemnych na nakładce U
na całym obszarze, a nakładki S co do zabudowy po
wierzchniowej, jest też obowiązek aktualizowania ewiden
cji gruntów, a od lat prowadziliśmy tak zwaną tysiączkę
realizacyjną, na której rejestrowało się na bieżąco decyzje
urbanistyczne. Pozostało już tylko dopilnowanie działania
zarządzeń, co przy pomocy jednostki nadrzędnej, jaką od
1970 roku jest Stołeczne Zjednoczenie Projektowania Bu
downictwa Komunalnego — główny odbiorca map do ce
lów projektowych, okazało się zagadnienie realnym.
Mapa 1 : 500 jest czytelna przez rozbicie treści: nie prze
ładowana, pozbawiona hermetycznego klucza kolorów
i znaków obrazujących przewidy podziemne, dostarczana
biurom projektów w postaci przezroczy i to w tylu
egzemplarzach, ile biuro sporządza projektów branżowych;
projektant nie przerysowuje matrycy z kopii Ozalidowych,
a zatem nie zniekształca rysunku. Naniesiony projekt nadaje się do przerysowania na nakładce realizacyjnej. W
ten sposób rozpoczyna się wspólne opracowanie projektu
i codzienna współpraca między projektantem geodetą
a projektantem branżystą.

To jest naturalne, że nowa propozycja napotyka na opór,
płynący przecież z przekonania, bo inaczej należałoby za
łożyć, że obrońcy starych rozwiązań są nieuczciwi w sto
sunku do swego zawodu, słowem, że bronią czegoś, w co
nie wierzą. Działa również dość ciasno pojęta kalkulacja,
by prace geodezyjne były tanie. Niestety, ograniczało to
jakość prac lub aktualność mapy, a więc jej przydatność.
Postęp musi kosztować. Kiedyś prezes Centralnego Urzędu
Geodezji i Kartografii, minister Rabanowski, ujął to
lapidarnie: Okręty żaglowe były tańsze od parowców —
i gdzie są te żeglowce? Broniło się więc przed nowym
środowisko administracji geodezyjnej, popierało nas śro
dowisko projektantów. Narażać się dla sprawy, walczyć
o dobrą sprawę jest warto. Zresztą, nieprzychylna atmo
sfera minęła po kilku latach. Wraz z nowym prezesem
GUGiK, drem Przewoźnikiem, i nowymi ludźmi
mapa miasta 1 :500, a nawet mapa nakładkowa, ruszyła
na podbój kraju. Teraz nawet obserwuję, iż czasem zakła
da się mapę nakładkową na tak pustym terenie, że więcej
czasu zajmuje zapasowe wykreślenie ramki mapy niż
treści nakładki.
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Czyżby stąd wynikła wiodąca pozycja geodetów w War
szawskim Zespole Uzgadniania Dokumentacji?

Istotnie, wyrazem zaufania służb eksploatacyjnych i pro
Pożegnanie wieloletniego dyrektora Warszawskiego Przedsiębior
jektantów do WPG było oddanie geodetom roli wiodącej
stwa Geodezyjnego, mgra inż. Wacława Kłopocińskiego, z udzia
w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzą
łem kierownictwa Zjednoczenia Projektowania Budownictwa Ko
munalnego
i przedstawicieli przedsiębiorstw warszawskich w dniu
dzeń Inżynieryjnych, powołanych przy WPG w 1967 roku.
29 IX 1978 roku.
Dziś trudno sobie wyobrazić rozbudowę miasta bez ZUD-u,
wtedy była to propozycja odkrywcza. Otworzyła też geo
detom nową dziedzinę projektowania, związaną z lokali
Cofnijmy się do okresu pracy w ,,Energoprojekcie". Czy
zacją przewodów — i to nie tylko pojedynczych, lecz
i kompleksowego rozmieszczenia ich w nowej ulicy czy
doświadczenia techniczne z tamtych lat przydały się w
osiedlu.
Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym?
Mówiłem już o związkach z projektantami, powinienem
Pracowałem w ,,Energoprojekcie" 12 lat. W 1953 roku
dodać, że zwykle i my, i oni jesteśmy pod presją inwe
były to. po wojennej przerwie, początki budowy elektrow
stora, który zamawia opracowania geodezyjne dopiero
wtedy, kiedy inwestycja jego wchodzi do planu. Aby do ni wodnych Koronowo, Tryszczyn i Myczkowce. Potem
przyszły wielkie budowy, jak: Solina, Porąbka-Żar czy
trzymać napiętego terminu, inwestor chce skrócić czas
Zatonie. Korzystaliśmy z literatury radzieckiej, lecz w
pomiaru i projektowania. Z inwestorem osiedli weszliśmy
warunkach naszego kraju wymagało opracowania wszy
w układ, który według projektu WPG przyjęto i uregulo
stko — określenie dokładności pomiarów i map. uzasad
wano uchwałą rady narodowej z 1970 roku. Uchwała dała
nionej warunkami pracy budowli, zakres pomiarów i ska
możność prowadzenia wyprzedzających prac geodezyjnych
la map. Między innymi należało wyjaśnić wstępnie, czy
w okresie przedprojektowym, nie na zlecenie nie znanego
dno basenu przyszłego zbiornika niżej rzędnej minimal
nawet jeszcze inwestora osiedla, lecz na koszt miasta
nego spiętrzenia powinno mieć do celów obliczeń hydroi tylko na podstawie znanego programu i rozmieszczenia
energetycznych tak staranne opracowanie, jak zbocza od
osiedli mieszkaniowych. Dotychczas nie znaleźliśmy naśla
słaniane.
dowców w kraju, a przecież ryzyko nieprzydatności pod
Budownictwo zapór wymagało obserwacji zagrożeń
kładów na skutek skreślenia osiedla z planu lub jego
i spowodowało powstanie jednej z najbardziej precyzyj
zmian — dotyczy raczej przesunięcia terminu wykorzysta
nych dyscyplin geodezyjnych — pomiarów odkształceń.
nia podkładów projektowych, a wyjątkowo tylko może
Miałem szczęście brać udział w projektowaniu Soliny od
doprowadzić do ich zbędności. W zamian za to następuje
etapu tak zwanych założeń projektowych, a więc, jak
spokojniejsze przygotowanie podkładów, projektowanie ulic
nikt przedtem w Polsce, mogłem zaprojektować rozmie
dolotowych i magistrali zasilania osiedla. Spokojna współ
szczenie znaków przed rozpoczęciem budowy, a nie po
praca WPG ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta
jej zakończeniu, co nastąpiło na przykład w zaporze elek
jest dowodem, że pomysł był dobry. Dodam, że już w
trowni Rożnów czy Porąbka, będących do czasów Soliny
1967 roku uzyskaliśmy warunki do realizacji tych przed
wzorcem rozwiązań geodezyjnych. W Solinie są komory
sięwzięć, wywołując po uporczywej akcji uchwałę rady
pomiarowe, tunel i okna w zaporze dla celowej niwelanarodowej, wprowadzającą mapę 1 :500 jako obowiązują
cą na terenie zainwestowanym, jednocześnie wprowadzono * tora, pomiary względne logicznie powiązano z bezwzględ
nymi.
obowiązek bieżącej aktualizacji mapy.
Praca w ,,Energoprojekcie" pozwoliła mi swobodnie
Prezydent Majewski, żegnając Pana 9 października ubieg
obracać się w trójkącie: inwestor — projektant — wyko
łego roku, dziękował Panu za upór w’ tej sprawie. AIe
nawca i wyrobiła szacunek dla racji każdego z partnerów
proszę szczerze powiedzieć, komu Pan się wtedy naraził?
inwestycji, słowem — ułatwiła porozumiewanie się co do
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istoty zadania rozkładania zadań geodezyjnych zgodnie
z rzeczywistą kolejnością potrzeb. W biurach projektów
stosowano korzystniejszy system płac: był i jest to akord
zespołowy, podczas gdy w przedsiębiorstwach geodezyj
nych panował akord indywidualny — anachronizm w cza
sach, gdy cała organizacja pracy nastawiona już była na
zespołowe wykonywanie. System akordu zespołowego przy
jął się w WPG, a potem znalazł naśladowców w całym
kraju, choć w zniekształconej formie, bo w WPG o udzia
le w zarobku decyduje wykształcenie i staż pracy. Za
pewne to jest przyczyną, że liczba kształcących się robot
ników i technicznych pomocy w technikach, a techników
na studiach zaocznych zawsze przewyższała 10%. Dla
inżynierów wprowadziliśmy tak zwane Samoszkolenie kie
rowane, polegające na samodzielnym opracowaniu jednego
z tematów wskazanych przez głównego technologa z udzia
łem Koła SGP; jest to warunkiem awansu. W skompli
kowanym procesie produkcyjnym WPG, przy bogactwie
metod i sprzętu, szeroko rozłożone tematy Samoszkolenia
zapewniają wykonanie pracy i rozwój Przedsiębiorstwa.
Te wszystkie doświadczenia i innowacje powodują, iż
można Panu tylko zazdrościć tak bogatego życiorysu za
wodowego. Nie chce się wprost wierzyć, że znajdował Pan
jednocześnie czas na odpowiedzialną pracę społeczną.

Miałem szczęście być prezesem SGP, po raz pierwszy
w okresie przemian 1955—1959, który to okres nadał na
szej pracy szczególną prężność. Członkowie Stowarzysze
nia występowali gorąco o silną władzę geodezyjną, lecz

JANUSZ RYGIELSKI
Warszawa

Mapy Tatr

4

Powodem wykonywania map mogą być lokalne potrzeby
gospodarcze, zamiar administrowania obszarem kraju,
a także względy czysto poznawcze. Poznanie naukowe nie
których obszarów może wyprzedzać konieczności gospodarczo-rozwojowe. Bywało tak w wypadku Tatr.
Wykonanie mapy wiązało się zawsze z eksploracją tere
nu. Osadnictwo dotarło do Tatr od strony północnej pod
koniec XVI wieku, ale pobyt czasowy w górach można
było odnotować wcześniej. W 1502 roku założono w Ta
trach Polskich pierwsze kopalnie, jeszcze wcześniej poja
wili się w Tatrach pasterze, myśliwi oraz poszukiwacze
skarbów.
Początek XVI wieku to okres intensywnych prac górni
czych, prowadzonych za panowania Aleksandra Jagielloń
czyka oraz Zygmunta Starego. Można przypuszczać, iż wy
konywano w tym czasie jakieś plany kopalń, ale w istnie
jącej literaturze brak jest na ten temat jakiejkolwiek
wzmianki. Nie zachowały się również żadne informacje
o ewentualnych mapach sporządzonych przez pasterzy czy
też myśliwych. W opracowaniach ») poświęconych poszuki
waczom skarbów w Tatrach oraz tzw. spiskom, tj. prze
wodnikom do skarbów, brak jest informacji o mapach
załączonych do tekstów.
Dopiero później, gdy wiadomości zdobyte w trakcie tzw.
eksploracji naiwnej2) zaczęto wykorzystywać w zawodzie
przewodnika górskiego, wynajmowanego przez turystów
i badaczy, pojawia się pierwsza wiadomość o istnieniu
szkiców terenu, którymi posługiwali się siedemnastowieczni
przewodnicy 3).
>) Najstarszym polskim spiskiem jest Testament niektórego Wyż
si kiedy miał umrzeć z 1629 r. 1171, najbardziej znany jest nato
miast tekst Michała Chroscinskiego Opisanie ciekawe gór
Tatrow... [3). Źródła słowackie podają — jako najstarszy — spisek
przepisany w 1754 r., a pochodzący podobno z XV w. [191.
:) Pojęcie wprowadzone przez Szaflarskiego [191.
’) Czytamy o tym w relacji Simplicissimusa węgierskiego
z 1683 r. [21).

byli podzieleni w poglądach co do organizacji wykonaw
stwa geodezyjnego. Byliśmy jednomyślni co do wprowa
dzenia postępu w świat tradycyjnej techniki manualnej,
a nasze konferencje naukowo-techniczne, konkursy jako
ści, dni geodezyjne w Poznaniu na wzór targów w Brnie —
przyniosły Stowarzyszeniu powszechne uznanie. Praca
społeczna w Stowarzyszeniu wyrabia system prac>’ wła
ściwy współczesnemu kierownikowi — managerowi: jak
najmniej rozkazów, motywacja zadań, powszechne uświa
domienie o celach działania, inspirowanie grupy. Cechy
kierownika, które dziś robią furorę, w przeciwieństwie do
metody karbowego, tkwią w modelu pracy Stowarzysze
nia. Wieloletnia działalność w NOT i SGP daje praktykę
w stosowaniu metod motywacyjnych, w kierowaniu licz
nym zespołem ludzi.
Koło Stowarzyszenia to poważny partner w kierowaniu
przedsiębiorstwem: prowadzi dyskusje (w WPG w tak
zwanym klubie dyskusyjnym, do którego zaproszenie jest
wyróżnieniem), określa plan rozwoju, sprawdza jego wy
konanie, organizuje Samoszkolenie i kończące je coroczne
seminaria, prowadzi współpracę techniczną i koleżeńską
z organizacjami zagranicznymi (w WPG z Belgradem, Bu
dapesztem, Berlinem i Szwerinem). Działalność społeczna
jest idealną drogą do ukazania talentów organizacyjnych,
przywódczych, daje działaczom możność prezentacji w try
bie nieformalnym i nie zinstytucjonalizowanym w hierar
chii organizacyjnej, Jest więc kuźnią rezerwy kadry kie
rowniczej.
Dziękuję za interesującą wypowiedź.

Najstarsza mapa fargmentu Tatr wykonana w celach
gospodarczych (zachowana do dziś) pochodzi z 1765 r.4), gdy
Stanisław August Poniatowski podejmował próby wzboga
cenia królewskiego skarbca, m.in. poszukując cennych
kruszców w kopalniach tatrzańskich.
Nazwa Tatr pojawiła się na mapach wcześniej, bo już.
w 1528 r. na mapie Węgier Lazarusa5*), ale trudno jest
twierdzić, iż oddano tam obraz Tatr, bowiem symbolizuje
je kilka kopczyków. Późniejsze mapy Spisza (Colloredo —
1689, Kray — 1715, Czaki — 1760) odzwierciedlają lepiej
kształt tych gór. Jednak pierwszymi zdjęciami topogra
ficznymi są dopiero tzw. zdjęcia józefińskie, wykonane na
obszarze całych Tatr w latach 1770—1789.
Datujące się od początku XVII wiekuβ) zainteresowanie
Tatrami ze strony naukowców, z czasem zaczyna owoco
wać ich własnymi opracowaniami kartograficznymi. Do
prób kartograficznych można zaliczyć pierwsze panoramy
Tatr, wykonane w latach 1717—17197). Od początku XIX
wieku częstym zwyczajem badaczy stało się sporządzanie
mapy całych gór bądź też ich fragmentów. Baltazar
Hacquet wykonał w 1796 r. mapę górnictwa tatrzańskiego.
Przytoczone daty świadczą, iż tereny tatrzańskie pomie
rzono później niż wyższe, ale bardziej zagospodarowane
Alpy8). Wcześniej niż Tatry skartowano inne części Pol
ski. Wynikało to z granicznego położenia tych terenów
oraz z braku intensywnej działalności gospodarczej (w
Tatrach). Dopiero w XIX i XX wieku okazało się, że ze
względu na ogromne zainteresowanie Tatrami ze strony
naukowców oraz licznych rzesz turystów, stały się one
jednym z częściej kartowanych terenów w Polsce.
Zestawienie map Tatr obejmuje ponad 140 pozycji. Pró
ba precyzyjnego określenia liczebności tych map jest
z góry skazana na niepowodzenie, gdyż niektóre z nich
ukazywały się w częściach różnie tytułowanych i nie
zawsze udało się ustalić, które z tych części obejmowały
teren Tatr. Wiele map wydawano wielokrotnie, przy czym
zmiany w kolejnych edycjach bywały zasadnicze, znikome
4) Jest to plan kopalni „Czarne Okno” w Ornaku [5], wykonany
przez góromistrza Khorra |8J.
5) W literaturze istnieje informacja na temat mapy obejmującej
zachodnie krańce Tatr, wykonanej w skali ɪ : 45 000 i to — być
może — przed 1528 r. Była to mapa Commitatus Thurociennis
odnotowana w pracy F. Fodora A magyar terkepiras 1161.
·) Jednym z pierwszych badaczy Tatr był Daniel Praetorius
(1577—1646), botanik i mineralog, rektor liceum kieżmarskiego 1191.
’) Autorem pierwszej panoramy Tatr był Jerzy Bucholtz młod
szy |201.
’) Dla przykładu, w 1774 r: istniała mapa masywu Gross
Glockner.
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lub żadne. W kolejnych wydaniach zmieniano czasem ty
tuły, o niektórych informowano, że są poprawione i uzu
pełnione. Ukazywały się także mapy w wersjach różno
języcznych.
W niezbyt obfitej i bardzo rozproszonej literaturze za
chowały się bardzo skromne informacje na temat daw
nych map. Przy braku podstawowych informacji, na przy
kład skali, nie wiadomo, czy anonsowana pozycja jest prze
róbką, czy też wierną kopią wydanego wcześnie oryginału.
Innego rodzaju problem wiąże się ze zdjęciami nie po
siadającymi charakteru mapy topograficznej. W pewnych
przypadkach jest ich tak wiele, a granica między mapą
i odręcznym szkicem tak mało precyzyjna, że jakiekolwiek
liczenie tego rodzaju opracowań nie prowadzi do poży
tecznego efektu. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim map
jaskiń, wykonanych w różnych przekrojach i stanowią
cych dokumentację licznych wyprać speleologicznych9).
Niektóre ze współczesnych map Wielkoskalowych znajdu
ją się w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Zakopanem.
Zachowane tam pierworysy fragmentów Tatr są przykła
dami opracowań Wielkoskalowych, powstających w związ
ku z projektami urządzeń sportowych. Jak w każdym
procesie inwestycyjnym, geodeta jest pierwszym wykonaw
cą, zbierającym informacje na temat rzeźby i pokrycia
terenu.
Geodeci sporządzają także mapy do celów ochrony przy
rody. Taki charakter nosi mapa Tatrzańskiego Parku Na
rodowego w skali 1 :5000. Mapa fotogrametryczna, wyko
nana z inspiracji prof. Walerego Goetla, miała posłużyć
jako podkład do prac nad utworzeniem Parku Narodo
wego.
W załączonym zestawieniu map Tatr starałem się za
chować chronologiczny porządek i w jego ramach wydzie
liłem grupy o zbliżonym charakterze. W ten sposób po
wstał podział na mapy przeglądowe i topograficzne, które
od połowy XIX w. zaczęły ukazywać się równolegle z ma
pami turystycznymi. Tych ostatnich nie zestawiono osob
no, ze względu na skąpe informacje dotyczące starych map.
Większość z nich stanowiła załączniki do przewodników.
Toteż brak kompleksowego opracowania przewodników
tatrzańskich wiąże się z brakiem opisu załączonych do
nich mapI0). Nowsze opracowania zapisałem bez licznych
przeglądówek Polski i Czechosłowacji, wyodrębniając na
tomiast dorobek Tadeusza Zwolińskiego. Osobno zasygna
lizowałem istnienie map Wielkoskalowych (w tym szczegó
łowych), specjalnych i problemowych, a także tworów
Pseudokartograficznych, które ilustrują różne zjawiska ta
trzańskie.
Zestawienie zaczyna się mapą Węgier Lazarusa, wymie
nianą zazwyczaj jako pierwszą11), na której wniesiono na
zwę Tatr12). Pominięto informację13) na temat mapy „Co
mitatus Thurociennis", wykonanej w skali 1:45 000. Jan
Reychman, opierając się na publikacji węgierskiego kar
tografa F. Fodora, sugeruje, iż jest to najstarsza mapa
Tatr. Jednak nie podaje roku jej wydania, informując
jedynie, iż obejmuje ona komitat turczański i sąsiednie
regiony, w tym Tatra sive Carpathy oraz Liptovia i Fatra
i podając rozmiar arkusza (32,7 X 39,5 cm). Brak wzmianki,
iż arkuszy jest więcej niż jeden, pozwala domniemywać,
iż chodzi tu raczej o fragment Niżnich Tatr. Oryginał
mapy znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Buda
peszcie.
Zestawienie grupy map, na których zaznaczono łańcuch
Tatr, kończy się rękopiśmienną mapą Spisza w skali
1: 224 800. Z cytowanej wyżej publikacji również nie wy
nika, iż mapa ta obejmuje teren Tatr, jakkolwiek wydaje
się to prawdopodobne, ze względu na lokalizację spiskich
osad, położonych blisko gór.
Mapy graniczne zostały wydobyte na światło dzienne
przy okazji procesu o Morskie Oko14). Sporządzono je w
okresie przedrozbiorowego przyłączenia Nowotarszczyzny
i Sądecczyzny do Austrii (1769 r.). Zważywszy tempo ich
wykonania oraz cel, jakiemu służyły, nie wydaje się moż
liwe, aby stanowiły samodzielne opracowania kartograficz-

ne, tym bardziej iż w 1770 roku podjęto szeroko zakrojone
prace nad pierwszą mapą topograficzną, obejmującą swym
zasięgiem Tatry, tzw. zdjęciem józefińskim. Były to mapy:
Seegera, Motzela i Miega. Po wykonaniu złożono je w
tajnych archiwach wiedeńskich, wskutek czego nie zostały
wykorzystane jako materiały podkładowe dla map prze
glądowych z drugiej połowy XVIII i początku XIX wieku.
Według J. Szaflarskiego [19] mapy przeglądowe z tego
okresu posiadają tyle błędów i są na tak niskim poziomie,
iż nie ulega wątpliwości, że zostały oparte na jakichś star
szych materiałach kartograficznych.
W zestawieniu znalazły się mapy Polski, Węgier i Ga
licji, które aż do lat trzydziestych ubiegłego stulecia były
jedynymi opracowaniami kartograficznymi obejmującymi
Tatry (z wyjątkiem mapy okręgu sądeckiego i Spiszą). W
tej części zamieszczono także dwa opracowania nietypowe
ze względu na ich nowatorski charakter i przynależność
czasową. Są to mapy: Hacqueta (szkic górnictwa w Ta
trach) oraz mapa geologiczna Staszica obejmująca teren
Tatr.
Listę map topograficznych z XIX w. otwiera Max
Hoehm, o którym wiadomo, iż skartował wschodnią część
Tatr Wysokich [14], przypisując im 20 nazw. Nie wiadomo
natomiast, czy opierał się na własnym materiale pomiaro
wym, czy też sporządził szkic na podstawie istniejących
opracowań. Wahlenberg korzystał z atlasu Goroga. Następ
ni autorzy opierali się na pracach franciszkańskich lub po
chodnych. Od około 1870 r. podstawą wykonania map stają
się pomiary wykonane w latach I860—1870.
Wielu autorów aktualizowało materiał podkładowy wła
snymi zdjęciami, m.in. Kolbenheyer, a z polskich karto
grafów Tadeusz Zwoliński, którego dorobek stanowi istot
ny wkład w całokształt kartografii tatrzańskiej.
W okresie międzywojennym wydano wiele map tury
stycznych, a dla polskiej części Tatr sporządzono mapę
w skali 1 :20 000, opartą na oryginalnych zdjęciach foto
grametrycznych (naziemnych i lotniczych), uzupełnionych
pomiarami stolikowymi. Po 1945 r. kontynuowano opra
cowanie map turystycznych, prowadzono też i prowadzi
się prace nad mapą topograficzną.
Sumując, kartografię tatrzańską można ująć w następu
jących przedziałach czasowych:
I. 1528—1823 — mapy przeglądowe o niewielkiej dokład
ności, opracowania nie geodetów, w nikłym stopniu opie
rające się na własnych pomiarach i jedno zdjęcie topo
graficzne (józefińskie) ukryte w archiwach;
II. 1823—1870 — mapy oparte na' zdjęciu franciszkań
skim;
III. 1870—1934 — mapy topograficzne opracowane przez
Wojskowy Instytut Geograficzny w Wiedniu i ich aktuali
zowane przeróbki do celów turystycznych;
IV. 1934—1938 — edycje mapy fotogrametrycznej WIG;
V. po 1945 — nowoczesne zdjęcia topograficzne.
Przedstawiony wykaz map nie był konfrontowany ze
stanem archiwów, nie informuje o wszystkich wydaniach,
zawiera mapy, których — być może — już nie ma, nie
wyczerpuje też stanu istniejącego. Nie jest ponadto jed
nolity w opisie (brak wielu danych), a przyjęta systema
tyka jest umowna. Mimo tych niedoskonałości został on
sporządzony dlatego, iż nie istniało dotąd zestawienie map
Tatr, co wobec wzrastającego zainteresowania regionem
(4,5 min turystów rocznie) oraz jego dokumentacją staje
się dotkliwym mankamentem. Zanim więc dojdzie do wy
czerpującego opracowania kartografii tatrzańskiej, niniej
szą próbę można traktować jako pierwsze przybliżenie.
Zestawienie map Tatr
Mapy, na których zaznaczono
łańcuch Tatr
Mapa Węgier Lazarusa, ok. 1 : 1 000 000

Mapa Węgier Laziusa, ok. 1 : 650 000
’) Por. [9] oraz liczne publikacje Stefana Zwolińskiego.
>·) Jest charakterystyczne, że
w
obszernym
opracowaniu
J. Heychmana 115] nie znalazło się nawet jedno zdanie na temat
Mapa Polski Wacława Grodeckiego
map W. Eljasza załączonych do kolejnych wydań przewodnika.
* Mapa Węgier Stiera
“) Literatura [14] i [19j, a także inne pozycje.
*’) Tatry nazywano także Górami Śnieżnymi oraz Sarmackimi.
Mapa Reinera
Nazwy te można znaleźć na starszych mapach.
Mapy znajdujące się w Atlasie Heve',) Zawartą w [16].
nesiego, wykonane przez F. S. Coliou) Z historią sporu o Morskie Oko można zapoznać się w Illl.
O samym procesie pisali O. Balzer [11 i Al. Czolowskl 141.
redo (komitaty:
spiski,
liptowski,
O mapach przedstawionych na procesie wspomina Μ. A. Libe
orawski)
ra k [10].
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Rok
1528
1513
1528
1552
1556
1570
1664
1684
1682
1689
1688

Literatura
1191
171
1201
17]
114], [191
1141
119]
120]
1191
17]
119],
1141

t

Mapa Węgier J. C. Miilleraj 1 : 550 000
1709
Mapa Spisza Kraya, 1 : 115 000
1715
Przeróbka mapy Kraya w książce Bela
1723
Mapy Nikovinyego, 1 : 170 000 (komitaty:
Ok. 1735
spiski, liptowski, orawski)
1736
Jonction du Waag au Poprad, Verbin
dung der Waag mit dem Poprad
1750
Mapa Królestwa Polskiego Tobiasza
Mayera
1750
Mapa Spisza F. Czakiego, ok. 1 : 168 000
1760
Rękopiśmienna mapa Spiszą, 1 : 224 800 prawd. I poi.
XVIII w.

1191
1191
1191
1191
1141
1141
1101
1191

1161

Mapy graniczne

Mapa Seegera
Sprawozdanie Toroka ze szkicami tere
nów
Karta administracyjna (mapa graniczna
między Polską a Węgrami)
Mapa uwzględniająca odgraniczenie we
dług Toroka

1769

IlOj

1769

IlOj

1770

1101

1770

1101

1770—1771

1191

1770—1772

1191

1770—1772
1770
1779—1783

UOJ
1191
HOJ

Mapy topograficzne osiemnastowieczne
Mapa Spisza płk. Seegera, 1 : 14 400
Mapa północnych Węgier płk. Motzela
1 : 28 800
Nieskończony plan udziału Austrii
w Polsce
Mapa Waldau i Fleschiera
Mapa Galicji Miega, 1 : 28 8000
(oryginalne zdjęcie Galicji i Lodo
merii)
Mapa Motzela uzupełniona przez Neua
Mapa Hoffmana Ideal Karte deren
Vereinigten Comitaten Arva u. Liptau
Mapy Liptowa i Orawy Hoffmana
(Liptów), 1 : 140 000
(Orawa), 1 : 140 000

1191,

1782
1782—1785

1141
1191

1787

1161

1790
1791

1161
116J

Mapy przeglądowe,
na których pokazano Tatry

l

,

Mapa Węgier, tzw. Lacyego, 1 : 365 000
Mapa Liesganiga Regna Galiciae et
Lodomeriae, 1 : 288 000
Mapa Folina Carte gener. Pologne
Mapa okręgu sądeckiego (z Nowotarszczyzną) Moscheroscha
Mapa Polski J. A. Rizzi-Zannoniego
1 : 637 000
1 : 692 000
Mapa Spisza (Józef Mattyasovszky)
1 : 400 000
Generalna mapa Zannoniego, Folina
i Pfanna
Mapa Galicji Josepha Lierganiga (I wyd.)
Faden a map of the Kingdom of
Poland
Przeróbka mapy Zannoniego dokonana
przez D. F. Sotzmanna
Mapa Polski F. Miillera
Mapa Węgier Lipskiego, 1 : 469 472
ok. 1 : 470 000
Mαpα Węgier z roku 1796 Reillyego
Mapa Tatr Polskich Hacqueta (szkic
górnictwa w Tatrach)
Atlas Węgier D. Goroga (mapy komitatów)
Galtcja Zachodnia — mapa Mesburga
wg Zannoniego
Mapa geologiczna Staszica, 1 : 1 230 000

1769
1770
1790
1770

1131,

1191
HOl
1191
IlOJ

1770

HOI

1772

1191
1191

1781

1161

1788
1790

1101
1131

1792

HOj

1793
1793
1794—1805

1191
1191
1191
1191
HOJ

1796
1796

1141,

1191

1802—1811

1161,

1191

1803
1806

1101
1191

1805—1809
Od 1819
do 1869

1141

1813
1814
1821
1820
przed 1824

1191
1141
1141
1101

Mapy topograficzne (XIV w. i pocz. XX w.)
Mapa Maxa Hoema
Drugie zdjęcie wojskowe (franciszkań
skie), 1 : 28 800
(Tatry — 1822—1823)
Mapa Tatr Jerzego Wahlenberga,
ok. 1 : 285 000

Mapa Rochela
Mapa topograficzna Galicji i Lodomerii
Mapy Schneidera (trzy)

1131

Widok Karpat i plan okolicy nowotarskiej (mapa opracowana przez Gart1824
Iera de Blimenfeld)
Mapa Galicji Josepha Liesganiga
(II wyd.)
1824
Mapa Wggier aż do Beskidu
przed 1830
1830
Mapa Tatr Albrechta Sydowa
Kościelisko i Ludźmierz przez cesarsko-królewskiego Sandeckiego nadleśni
czego Schwarca — mapy kancelarii
1842—1843
dla Systemizacji lasów
Mapa C. Lohmeyera (w przewodniku
pod nazwiskiem K. Reyemhol),
1 : 210 000
1842
Mapa Zejsznera
1844
Mapa Węgier i Galicji (prof. Schediusa
1847
i inż. Blachneka)
Jeneralna Karta Węgier (Zucceri)
1853
Mapa przeglądowa gmin kastralnych
zachodniej Galicji
1855
Mapa Kummerera Okolice Zakopanego
1855
1856
Mapa Austrii Scheda
1857
Mapa W. F. Warhanek
1860
Mapa E. Janoty
Die Central Karpaten, 1 : 174 000
1863
1863
Mapa F. Fuchsa
1863
Mapa F. W. Hildebranda
1864
Mapa Tatr T. Koszystki, 1 : 100 000
1868
Mapa dróg Galicji
1860—1870
Mapy wojskowe węgierskie, 1 : 28 000
Mapa zachodniej części Tatr, 1 : 144 000
1869
(WIG)
1890
Mapa Tatr Wysokich, 1 : 144 000 (WIG)
1875
Mapy wojskowe węgierskie, 1 : 144 000
1870
Mapa Wysokie Tatry (węgierska)
1880
Mapa Wysokie Tatry (II wyd.)
1874
A Tatra hegyseg dombormuwu terpeke
1876
autor — Imre Pecsy, 1 : 57 600
Mapy cik Wojskowego Instytutu Geo
graficznego w Wiedniu
— Topographische Detailkarten
XII
1876—1897
Tatra Gebiet, 1 : 25 000
— Karte der Central Karpaten,
1898
1 : 75 000
1876
Mapa Kolbenheyera Wysokie Tatry
1878
i inne wyd., 1 : 100 000
1883
1 : 133 000
1870
Mapa Eljasza, 1 : 150 000
Ok. 1880
Mapa hipsometryczna WIG, 1 : 100 000
1881
Tatry Wschodnie (Hohe Tatra), 1 : 40 000
1881
Mapa Gustawicza
1885
Litograficzna mapa Tatr, 1 : 75 000
1886
Mapa Chałubińskiego
1890
Mapa B. Kotuli
1895
Mapa A. Rehmana
Mapa Tatr Wysokich Tow. Tatrzańskie
1903
go, 1 : 25 000
Jw. wydanie niemieckie (Tatra Gebiet)
Mapa J. Schuberta A magyar turista
XIX/XX W.
terpeke, 1 : 50 000
Mapa Tatry Zachodnie J. Chmielewskie
1907
go, 1 : 75 000
Mapa Tatr Wysokich J. Chmielewskie
1908
go, 1 : 50 000
A Magas Tatra turista terpeke,
1908
(J. Schubert — II wyd.)
A. Otto — Touristenkarte der Hohen
1911
Tatra, 1 : 50 000
Mapa Tatr (J. Vigyazo, K. Kogutowicz),
przed 1914
1 : 750 000
A. Otto — Spezialkarte der Hohen
1914
Tatra
1914
A. Otto — Rohacs Gebirge, 1 : 100 000
1914—1918
Mapa Tatr (węgierska), 1 : 50 000
Mapy Tadeusza Zwolińskiego Tatry
polskie, 1 : 37 500
1912
— I wydanie
1914—1916
— II wydanie
— III wyd. (zmiana tytułu: Tatry pol
1916
skie, mapa środkowej części Tatr)
— IV wydanie
1924
1928
— V wydanie
1930
— VI wydanie
1931
— VII wydanie
Tatry, część wschodnia, 1 atry Wysokie
1931
i Bielskie, 1 : 40 000

1101

1131
1101
1191

HOl
1141
1141

1101
1101

1101
1101
1101
1141
1141
1161
1141
1141
1191
1101
1141

1161,

113J
1131
1141
1101
IlOJ
1131
1141

1141

1141
1141
1101
1101
1101
1121
1161
1121
1121
1121
121

1161

HOl
121

1161

1221

1221

Ul

II wyd. z nadrukiem nowej granicy,
uzupełnione
Tatry, mapa turystyczna, 1 : 50 000
II wydanie

1939
1936
1948

122]
1221
1221

Mapy poglądowe

Mapy topograficzne i turystyczne
okresu międzywojennego

Mapa Tatr Adama Tomaszewskiego,
1 : 50 000
Mapa Tatr F. Karpowicza, 1 : 50 000
Pisova mapa Vysokych Tatier J. Grego
ra (II wyd.), I : 50 000
Oficjelni turisticka mapa Vysokych Tatier, 1 : 50 000
Chytikova Turisticka Mapa Vysokych
Tatier, 1 : 75 000
Vysoke Tatry — J. Mrazek, 1 : 40 000
Mapy WIG, 1 : 100 000
Mapa fotogrametryczna Tatr (wyd. B),
1 : 20 000
Mapa fotogrametryczna Tatr (wyd. A
i C), 1 : 20 000, a także:
— wersja narciarska, 1 : 20 000
— wersja naukowa, 1 : 10 000

Mapy fItosocjologiczne
Mapy odchyleń pionu (w toku opraco
wania)

Panoramy Tatr (pierwsza w’ 1717 r. Bucholza)
Mapy panoramiczne
Mapy trójwymiarowe
Mapy szkicowe (graniówki)
Mapy polityczne (graniczne, np. szkic
Eljasza)

1923
1924
1924

Mapy problemowe
niewielkich fragmentów Tatr

1934—1937

Mapy górnicze (np. górmistrza Knorra — 1765)
Mapy stawów (Atlas jezior tatrzańskich
L. Sawickiego — 1929 r.)
Mapy jaskiń

1934

1938

Mapy powojenne
LITERATURA

Mapa topograficzna, 1 : 25 000
Mapa topograficzna, 1 : 100 000
Mapa Tatrzańskiego Parku Narodowego,
1 : 30 000
Zapadne Tatry, 1 : 50 000
Vysoke Tatry, 1 : 50 000
Vysoke Tatry (narciarska), 1 : 50 000
Mapy Wielkoskalowe
Mapy arondacyjne (mapa kameralna)
Mapa katastralna, 1 : 2800
Mapa Tatrz. Parku Nar., 1 : 5000

1811—1816
1846
od 1971

IlOJ
JlOJ

Mapy szczegółowe

Kasprowy Wierch, 1 : 500
HaIa Goryczkowa, 1 : 500
Hala Kondratowa, 1 : 250
Myślenickie Turnie, 1 : 250
Plan obiektów na Krokwi, 1 : 100

1963—1964
1964
1969
1971

Mapy specjalne

Pierwsze mapy leśne A. Petrascha
Mapy gospodarcze urządzenia lasów
(mapy drzewostanowe)
Mapy S. Sokołowskiego (lasów),
1 : 10 000
Mapy wspólnoty Witowskiej, 1 : 10 000
Mapy geologiczne (Guzika, Michalika,
Watychy), 1 : 10 000

1786

17)

1800—1881

HOJ

1962—1963
1958—1959

[1J Balzer O.: Morskie Oko — wywód praw polskich przed
sądem polubownym w Gradcu. Lwów 1906
[2] Chmielewski J.: Przewodnik po Tatrach. Lwów 1906
[3j Chrościński Μ.: Opisanie ciekawe gór Tatrow... Pamięt
nik Towarzystwa Tatrzańskiego. T. XXVI. Kraków 1905
14] Czolowski Al.: Sprawa sporu granicznego przy Morskim
Oku. Lwów 1904
[5] Czubek J.: Początki i nazwa Zakopanego. Rocznik Pod
halański. Zakopane-Krakow 1914—1921
[6] Radzikowski St. E.: Góry srebrne w Tatrach otwarte
r.p. 1502. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego. T. XXIII:
1902
[7l Houdek J., Bohus J.: Osudy Tatier. Bratislava 1976
[8] Jost H.: O górnictwie i hutnictwie w Tatrach Polskich.
Warszawa 1962
[9] Kobyłecki A.: Pomiary jaskiń. Wierchy. T. XXXVI. Kra
ków 1968
[10] Liberak Μ. A.: Leśnictwo polskich Tatr. Cieszyn 1929
[ill Nyka J.: Dolina Rybiego Potoku. Warszawa 1956
[12] Nyka J.: Nazewnictwo Hrubego Wierchu. Taternik. 1974,
nr 1
[13] Nyka J.: Nieznany obraz kartograficzny Tatr i Podtatrza.
Taternik. 1973 nr 2
[14] Paryska Z., Paryski W.: Encyklopedia tatrzańska. War
szawa 1973
[15] Reychman J.: Przewodniki do Tatr, Pienin i Szczawnic
Walerego Eljasza. Ziemia. R. XXVI: 1947 nr 6—8, nr 9—10
[16] R. J. Reychman J.: O nastarszych mapach przedstawia
jących Karpaty. Wierchy. R. XXVI. Kraków 1957
[17] Sierotwihski St.: Przewodnik dla poszukiwaczy skar
bów w Tatrach. Wierchy. T. XXIV. Kraków 1955
[18] Stecki K.: Tatry. Warszawa 1968
[19] Szaflarski J.: Poznanie Tatr. Warszawa 1972
[20] Szaflarski J.: O niektórych najstarszych zabytkach kar
tograficznych, przedstawiających Tatry i ich przedpole. Wier
chy. T. XIII. Kraków 1935
[21] Szopihski B. : Podróż Simplicissimusa Wggierskiego do
Tatr w XVII wieku. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego.
T. XXVIII. Kraków 1907
[22] Zwoliński S.: Mapy Tadeusza Zwolińskiego (maszynopis)

Uwaga!
Czy w związku ze ZmianamProdzinnymi zmieniłeś już

deklarację uczestnictwa w Funduszu Pomocy Koleżeńskiej?
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0 mapach turystycznych dla turystów wodniaków
Na zakończenie cyklu wypowiedzi na temat map tury
stycznych publikujemy relację ze spotkania działaczy tu
rystyki wodnej ZG PTTK. Członkowie Komisji Turystyki
Kajakowej Zarządu Głównego PTTK, w zespole: Mieczy
sław K i e ł b — przewodniczący, Henryk Sienkiewicz,
Klementyna Zemla — członkowie Prezydium KTKaj ZG
PTTK, Kazimierz Zdrojewski — działacz, Krystyna
Siliniewicz — kierownik Działu Turystyki Kwalifiko
wanej ZG PTTK, w czasie dyskusji wypowiadali opinie
o mapach turystycznych do potrzeb turystów wodniaków.
Redakcję Przeglądu Geodezyjnego reprezentował mgr inż.
Bronisław Lipiński.

Jakie są postulaty turystów wodniaków kierowane do
wydawców map dotyczące przede wszystkim: skali, treści
i szerokości pasa obszaru lądowego, konwencji znaków
kartograficznych, treści opisowej turystyczno-krajoznaw
czej, formatu, oprawy itp.?

Tworzenie odpowiednich warunków rozwoju turystyki
Wodnej wymaga między innymi wydania odpowiednich
map. Turysta wodniak potrzebuje map informujących
szczegółowo o szlaku wodnym, po którym ma zamiar
płynąć, oraz o pasie przybrzeżnym co najmniej 3—5 km
w głąb od każdego brzegu. Turysta płynący po szlaku
wodnym powinien dowiedzieć się z mapy, gdzie i na
jakie natrafi przeszkody, jak je ominąć, aby uniknąć
przykrej niespodzianki, w jakim miejscu najlepiej założyć
biwak, gdzie można zaopatrzyć się w artykuły spożywcze,
gdzie znajdują się przystanki PKP, PKS i gdzie w razie
potrzeby można skorzystać z pomocy lekarskiej. Ponadto
na mapie powinny być zaznaczone znajdujące się w po
bliżu szlaku wodnego zabytki, pomniki przyrody oraz inne
atrakcje krajoznawcze. Te wszystkie i jeszcze wiele innych
informacji powinna zawierać mapa odpowiadająca potrze
bom turystów wodniaków. Obecnie dostępne mapy ogólnoturystyczre podają zbyt mało z wymienionych in
formacji i dlatego są mało przydatne dla turystyki wodnej.

Mapa powinna obejmować konkretny szlak wodny wraz
z pasem przybrzeżnym około 3 do 5 km, zależnie od
meandrowania rzeki. Powinna to być mapa składana w
harmonijkę, dwustronna, w skali 1 :50 000. Na pierwszej
stronie powinien być podany szlak, jego numer, na przy
kład według przewodnika Wodami Polski Jastrzęb
skiego, a na ostatniej stronie powinna być legenda. Ta
kie mapki już wykonano jako załącznik do przewodnika
Kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego — część Pół
nocna i Wschodnia (Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa
1971 r., autorzy Z. Wrześniów ski i Μ. Sperski).
Ich mały format jest przyczyną, że są mało czytelne i nie
zawierają wszystkich niezbędnych informacji. Mogą jedwek, promy, kilometraż.
Informacje, które powinny znaleźć się na dobrej mapie
do turystyki wodnej, można podzielić na grupy.
I. Informacje nautyczne: nurt rzeki lub kierunek prądu,
albo kierunek płynięcia, wiry i przeszkody nadwodne lub
podwone; miejsca, gdzie trzeba przenosić kajaki; śluzy,
jazy, przegrody, ostrogi, cofki, mosty, silne uderzenia wia
tru na zakolach, duże nasilenie ruchu statków, motoró
wek, promy, kilometraż.
II. Informacje dotyczące brzegów: dogodne miejsca wo
dowania statków turystycznych, drogi dojazdu do tego
miejsca, stanice wodne lub inne obiekty nadwodne (z noc
legami w pokojach lub domkach campingowych), wypo
życzalnie sprzętu pływającego, campingi, miejsca biwako
we (dla małej czy dużej liczby namiotów), z wodą lub
bez wody pitnej), źródła, studnie lub pompy znajdujące
się wzdłuż brzegów na całym szlaku, lasy, zarośla, piasek,
plaże, kąpieliska, miejsca do kąpieli, miejsca na ogniska,
miejsca do łowienia ryb, przystanie żeglugi dla statków
pasażerskich, wysokie brzegi, budowle rzeczne, kamienio
łomy.
III. Informacje o pasie przybrzeżnym:
a) miasta, wioski, osiedla, drogi z kilometrażem do.
najbliższej miejscowości, przystanki PKP i PKS (z poda
niem kierunku), sklepy z artykułami spożywczymi oraz
wielobranżowe, restauracje, bufety, punkty sprzedaży gazu
i benzyny, poczty, apteki, ośrodki zdrowia i szpitale, tele
fony i inne;
b) zabytki (kościoły, zamki itp.), zabytkowe ruiny, pom
niki przyrody, rezerwaty, muzea, izby pamięci narodowej,
miejsca martyrologii, interesujące budowle współczesne,
obiekty o walorach turystyczno-krajoznawczych.

Oceńmy wagę zagadnienia przez szacunkowe określenie
liczby zorganizowanych i nie zorganizowanych wodniaków
i stopień zaspokojenia ich potrzeb kartograficznych.

Jakie mapy turystyczne na szlakach i akwenach wodnych poza granicami Polski są dobre i dlaczego?

Co stanowi istotę turystyki wodnej, przygoda z żywio
łem wodnym czy krajoznawstwo wzdłuż osi szlaku wodnego?

W Polsce w ostatnich latach daje się zauważyć systema
tyczny wzrost popularności turystyki wodnej. Bezpośrednią
przyczyną tego zjawiska jest atrakcyjność poszczególnych
dyscyplin turystyki wodnej, to jest turystyki kajakowej,
żeglarskiej i motorowodnej, których uprawianie daje po
czucie opanowania sił przyrody oraz stwarza możliwość
bezpośredniego obcowania z naturalnym środowiskiem
człowieka. Turystyka wodna prócz walorów przygodowo-rekreacyjnych ma również duże walory krajoznawcze
i poznawcze i w tym właśnie zamyka się jej istota. W
żadnym zaś wypadku nie da się oddzielić turystyki wod
nej od krajoznawstwa. Natomiast element komunikacyjny
jest jedynie środkiem do osiągnięcia przytoczonych celów.
Czy mapy wydawane obecnie do celów Ogolnoturystycznych odpowiadają potrzebom turystyki wodnej?

Wedlvg ostrożnych szacunków, kluby i sekcje żeglarskie
obejmują około 80% uprawiających żeglarstwo. Również
Większość osób uprawiających turystykę motorowodną
•objęta jest działalnością organizacyjną (około 75%). W od
różnieniu od żeglarstwa i Hiotorowodniactwa do uprawiania
turystyki kajakowej wystarcza karta pływacka, toteż więk
szość osób uprawiających sporadycznie kajakarstwo jest
nie zrzeszona. Liczbę kajakarzy zrzeszonych w różnych
organizacjach oblicza się na około 30%. Ogólna liczba osób
uprawiających wodną dyscyplinę turystyczną wynosiła w
1970 r. około 213 000 osób. W chwili obecnej wynosi około
300 000 osób. Według prognoz Instytutu Turystyki GKKFiT
w roku 1985 liczba wodniaków wzrośnie około 3-krotnie
W stosunku do 1970 roku. Dane te nie obejmują turystów
nie zrzeszonych.
Natomiast nakład mapy krajoznawczo-samochodowej
województwa elbląskiego i olsztyńskiego z 1978 roku wy
nosił 50 230 egzemplarzy, a mapy Pojezierza Suwalskiego
i Równiny Augustowskiej w 1977 roku wynosił 30 210
egzemplarzy. Mapy te obejmują dwa największe regiony,
gdzie uprawia się turystykę wodną, a tylko co piąty tury
sta może wejść w posiadanie takiej mapy. To mówi samo
za siebie, jak pilną jest sprawa wydania map do turystyki
wodnej i to w nakładach co najmniej 200 000 egzempla
rzy.

Mapą, o jakiej marzą polscy turyści-wodniacy, jest mapa
zakola Dunaju od Estergomu do Budapesztu, wydana w
Budapeszcie w 1975 r., a zawierająca te wszystkie cechy,
o których mówiono. Jest to mapa szlaku wodnego na
Dunaju w skali 1:50 000, bardzo czytelna i zawierająca
informacje, które interesują turystę wodniaka. Jest ona
składana, bardzo wygodna w użytku, ma zrozumiałą le
gendę i nie ma opisu. Opis szlaku powinien znaleźć się
w przewodniku. Wówczas mapa może być dwustronna, co
ułatwia korzystanie z niej, jak również wpływa na oszczęd
ność papieru.
Rozwój i społeczna rola turstyki wodnej pobudzają tro
skę o jej bezpieczne warunki.

Wraz ze wzrostem zainteresowania turystyką wodną na
leży wzmóc środki bezpieczeństwa na wodzie. Celowi temu
powinna między innymi służyć dobra mapa, informująca
turystę o czekających go na szlaku niespodziankach. Mapa
taka powinna również informować o przykrych następ
stwach cywilizacji na szlaku wodnym. Informacja ta po
winna obejmować stopień zanieczyszczenia wód, jak rów
nież źródła tego negatywnego zjawiska.
Dyskusjς opracował mgr inż. Bronisław Lipiński
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Powołanie Wojewódzkiego Oddziału SGP w Gorzowie Wielkopolskim
Decyzją z dnia 13 lutego 1978 r.
Zarząd Główny SGP powołał Oddział
Wojewódzki Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w Gorzowie Wlkp.
Na terenie województwa gorzow
skiego pracuje obecnie 236 członków
Stowarzyszenia, zrzeszonych w 9 ko
łach zakładowych i terenowych. Są
to geodeci nie tylko dobrze wypełnia
jący swoje zadania zawodowe, ale
również aktywiści Stowarzyszenia, po
święcający wolny czas dla dynamicz
nego rozwoju regionu.
Aktualne potrzeby inżynierów i
techników naszego środowiska, zwią
zane z prawidłową informacją nauko
wą d techniczną, znajdują dobry przy
kład w działalności Naczelnej Organi
zacji Technicznej i jej Zarządu Od
działu w Gorzowie Wlkp.
Szybki rozwój miasta Gorzowa i
województwa gorzowskiego nakłada
obowiązek pełnego wykonania zadań
produkcyjnych w zakresie geodezji.
Zadania te są pomyślnie realizowane
przez
Okręgowe
Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne w Zielonej
Górze — Zakład Terenowy w Go
rzowie Wlkp., Wojewódzkie biuro
Geodezji i Terenów Rolnych w Go
rzowie Wlkp. (najwyższa lokata we
współzawodnictwie roku 1977 wśród
nowych województw) oraz Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej w
Gorzowie Wlkp.
Działalność
,wymienionych
służb
geodezyjnych inspiruje Wojewódzkie
Biuro Geodezji i Kartografii w Go
rzowie Wlkp.
Realizowany przez Główny Urząd
Geodezji i Kartografii — program
rozwoju geodezji i kartografii stwo
rzył szansę szybkiego rozwoju geode
zji w regionie. Szansę tę wykorzystu
jemy w pełni przez koncentrację roz
drobnionego potencjału produkcyjnego
i zorganizowaną, choć jeszcze w nie
pełnym wymiarze, jednolitą admini

strację geodezyjną w terenowych or
ganach administracji państwowej.
Program rozwoju geodezji i karto
grafii umożliwił szczególnie szybki
rozwój Zakładu Terenowego OPGK w
Gorzowie Wlkp., którego zatrudnienie
wzrosło w ostatnim czasie 6-krotnie,
do 136 osób. Przy współpracy z Okrę
gowym Przedsiębiorstwem Geodezyj
no-Kartograficznym w Zielonej Górze,
wprowadzono w Zakładzie Tereno
wym QPGK w Gorzowie Wlkp. no
woczesną technikę i technologię oraz
elektroniczne techniki obliczeniowe.
W kooperacji z PPGK w Warszawie
opracowane są mapy zasadnicze miast
w skali 1 : 500 ze zdjęć lotniczych. Są
to, jak wykazała praktyka, najwięk
sze możliwości przyspieszenia wzrostu
wydajności pracy i unowocześnienia
produkcji.

Również Wojewódzkie Biuro Geode
zji i Terenów Rolnych opiera swoje
sukcesy na dobrej organizacji pracy,
mimo szczupłej kadry w stosunku do
byłych WBGiTR, wykonuje swoje za
dania najlepiej wśród nowych woje
wództw.
W województwie gorzowskim zaini
cjowano włączenie służby geodezyjnej
resortu leśnictwa do programu wyko
nania mapy zasadniczej obszarów le
śnych, w ramach dokonywanych po
miarów do celów gospodarki leśnej.
Równocześnie Biuro Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej, jako pierwsze z
biur swego resortu, w kooperacji z
Centrum Infomratyki Geodezyjnej, za
stosowało nową technologię wykony
wania map z wykorzystaniem automa
tu kartującego, a w kooperacji z
OPGK w Zielonej Górze — fotoche
miczne wykonanie map gospodar
czych. Obydwie ,inicjatywy podjęte w
Gorzowie Wlkp. zostały przez resort
leśnictwa zalecone do stosowania w
całym kraju.

Przemawia przewodniczący Zarządu Głównego SGP, płk. mgr inż.
Cezary Lipert
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Przejęcie przez Zakład Terenowy
OPGK w Gorzowie WIkp. składnic
materiałów geodezyjnych i kartogra
ficznych stworzyło korzystne warunki
do unowocześnienia systemu gospoda
rowania zasobem geodezyjno-karto
graficznym.
Na terenie województwa powstało
8 Rejonowych Ośrodków Dokumenta
cji
Geodezyjno-Kartograficznej
z
możliwością powiązania ich w przy
szłości z krajowym systemem infor
matycznym. Wspomniane wyżej Ośrod
ki prowadzą również obsługę w za
kresie materiałów geodezyjno-urządzenioworolnych dla Rejonowych Od
działów WBGiTR w Gorzowie Wlkp.
Dobra atmosfera współpracy pozwala
zaspokoić wzrastające potrzeby pro
dukcyjne i społeczne.
W tej atmosferze w dniu 15 kwiet
nia 1978 r. I Zgromadzenie Delegatów
Kół dokonało wyboru Zarządu Od
działu Wojewódzkiego Stowarzyszenia
Geodetów Polskich. W obradach Zgro
madzenia udział wzięli: przewodniczą
cy Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Geodetów Polskich — płk mgr inż.
Cezary Lipert; wicewojewoda Go
rzowski mgr Walerian Judk ow i a k;
sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
— mgr Zbigniew Włodarczyk, wi
ceprezydent Gorzowa Wlkp. — inż.
Aleksander Frączek, wiceprzewod
niczący OW NOT w Gorzowie Wlkp.
— mgr Jerzy Szmyt, sekretarz OW
NOT — mgr inż. Jan Dolganow,
przewodniczący OW SITR — inż.
Piotr Sonnek, przewodniczący OW
SIMP — inż. Władysław Mazurek,
przewodniczący Zarządu Oddziału Wo
jewódzkiego SGP w Zielonej Górze —
inż. Józef Pełka, główny geodeta
województwa — mgr inż. Józef B ystrzyńki. Obradom przewodniczył
kol. Jan Czapla.
Referat
wprowadzający
wygłosił
przewodniczący Komitetu Organiza-

Przewodniczący Zarządu Głównego SGP, płk mgr inż. Cezary Lipert, wręcza Honorową Odznakę Stowarzyszenia kolegom: Wie
sławowi Bieleckiemu, Franciszkowi Fajferowi i Józefowi Szeplowi

cyjnego
Oddziału
Wojewódzkiego
SGP, inż. Tadeusz K r ó 1 i c k i. Przed
stawił on dorobek geodetów woje
wództwa gorzowskiego, a na tym tle
udział Stowarzyszenia. W dalszej czę
ści omówił rolę geodety, którego wy
niki pracy stanowią pierwsze ogniwo
procesu inwestycyjnego i gospodarki
ziemią. Podkreślając udział geodetów
w rozwoju
społeczno-gospodarczym
Ziemi Gorzowskiej, zwrócił uwagę na
konieczność dalszego rozwoju służb
geodezyjnych
województwa
wobec
przyśpieszonego obecnie tempa rozwo
ju gospodarczego. Nawiązując do za
dań geodezji w świetle zmian struk
tury organizacyjnej jednostek geode
zyjnych ostatnich lat, przedstawił za
dania, jakie w tych warunkach ma
do spełnienia Stowarzyszenia Geode
tów Polskich, skupiające w swoich
szeregach prawie 100% geodetów z
terenu województwa. Są to zadania
zmierzające do: umocnienia współ
działania i więzi geodetów całego re
gionu, rozwijania Inspiratorskiej dzia
łalności Stowarzyszenia w doskonale
niu kwalifikacji zawodowych, podno
szenia wydajności i jakości pracy,
wymiany informacji technicznej, speł
niania funkcji wychowawcy młodej
kadry i propagowania osiągnięć postę
pu technicznego oraz doskonalenia
metod organizacji pracy.
Wicewojewoda gorzowski wyraził
zadowolenie z wyników dotychczaso
wej pracy geodetów w województwie,
podkreślił znaczenie tej pracy we
W’szystkich poczynaniach gospodar
czych. Przedstawiając osiągnięcia spo
łeczno-gospodarcze stwierdził, że du
żą rolę odegrała w tym praca geode
tów, stanowiąca ważne, początkowe
ogniwo działalności gospodarczej. Sze
reg !inicjatyw podejmowanych przez
władze polityczne i administracyjne
województwa było możliwych do zrea
lizowania
między
innymi
dzięki
ogromnemu zaangażowaniu geodetów
w przygotowaniu na czas materiałów
wejściowych. Obecnemu wśród zapro
szonych gości dyrektorowi Okręgowe
go Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kar
tograficznego w Zielonej Górze, inż.
Józefowi Pełce, wicewojewoda zło
żył szczególne podziękowanie i uzna
nie za osobiste zaangażowanie w wy
konanie zadań na terenie wojewódz
twa gorzowskiego. W dalszej wypo
wiedzi stwierdził, że władze admini
stracyjne województwa w pełni doce
niają rolę, jaką odgrywa geodezja,
przywiązując wielką wagę do jej roz
woju na naszym terenie, jak również
udzielać będą dalszej wszelkiej pomo
cy w rozwoju geodezji, dążąc do jej
umocnienia kadrą geodezyjną o wy
sokich
kwalifikacjach zawodowych.
Wykazał zrozumienie dla trudnej pra
cy geodetów stwierdzając, że władze
wojewódzkie będą dążyć do zapewnie
nia im jak najlepszych warunków
pracy. Podziękował wiceprezydentowi
miasta Gorzowa Wlkp. za jego oso
bisty wkład w umocnienie i stworze
nie obecnych warunków pracy Zakła
du Terenowego OPGK w Gorzowie
Wlkp. Na zakończenie wyraził zado
wolenie z faktu powołania Oddziału
Wojewódzkiego SGP, widząc w tym
możliwość jeszcze większego zaktywi
zowania środowiska geodezyjnego w
realizacji programu społeczno-gospo
darczego rozwoju województwa.

Przewodniczący Zarządu Głównego
SGP mgr inż. Cezary Lipert, w

swojej wypowiedzi przedstawił zada
nia postawione przez partię i rząd
przed kadrą inżynieryjno-techniczną,
wyrażone w uchwałach VII Kongresu
Techników Polskich, IX Plenum KC
PZPR i II Krajowej Konferencji
PZPR. W aspekcie tych zadań przed
stawił rolę i zadania organizacji spo
łecznej, jaką jest Stowarzyszenie Geo
detów Polskich. Wyraził nadzieję, że
powołany Oddział Wojewódzki SGP i
jego Zarząd nie będzie szczędzić sił
dla realizacji postawionych zadań.
Podkreślił znaczenie działalności SGP
służące podnoszeniu efektywności go
spodarowania, podnoszeniu poziomu
organizacji i jakości pracy. Praca w
Stowarzyszeniu kształtuje patriotycz
ne postawy, jest szkołą nowoczesnej
myśli technicznej, gospodarności i wię
zi zawodowej wszystkich geodetów.
W imieniu Oddziału Wojewódzkiego
NOT i bratnich Stowarzyszeń głos za
brał wiceprzewodniczący OW NOT,
mgr Jerzy Szmyt. Wyrażając zado
wolenie ze wzrostu liczby Stowarzy
szeń w Oddziale Wojewódzkim NOT,
życzył owocnej pracy nowo wybrane
mu Zarządowi. Podkreślił również, że
utworzenie Oddziału Wojewódzkiego
SGP winno przyczynił się do zakty
wizowania działalności geodetów i
wyzwolenia nowych inicjatyw na po
lu działalności społecznej.
Następnie przewodniczący Zarządu
Głównego SGP w asyście głównego
geodety województwa wręczył Hono
rową Odznakę Stowarzyszenia kole
gom: Wiesławowi Bieleckiemu,
Franciszkowi Fajferowi i Józefo
wi Szeplowi.
W dyskusji, jako pierwszy, zabrał
głos senior gorzowskich geodetów,
Wiesław Kostycewicz, przedsta
wiając w krótkim zarysie warunki
pracy geodetów i Stowarzyszenia w
okresie powojennym, podkreślając po
zytywną ocenę pracy geodetów w
tamtych latach przez nowe pokolenie.
Wyraził pogląd, że obecnie geodeci
równie aktywnie i z poświęceniem
realizować będą swoje zadania i roz
wijać społeczną działalność w ramach
Stowarzyszenia.
Główny
geodeta
województwa
przedstawił osiągnięcia służby geode
zyjnej w naszym województwie i
sprecyzował zadania tej służby na
najbliższy okres. Stwierdził, że szczup
łość kadry w nowo powstałym woje
wództwie wymagała podjęcia działa
nia zmierzającego do współpracy i
współdziałania wszystkich jednostek
geodezyjnych rozdzielonych na po
szczególne resorty, co stanowiło jedy
ną możliwość realizacji zadań stawia
nych przed geodezją. Powiedział, że
geodezja jest jedna, cel jest jeden, a
sprawa społeczna jest wspólna. Dzia
łanie to przyniosło obecnie wymierne
korzyści gospodarcze ii organizacyjne.
Realizacja zamierzeń organizacyjnych
była możliwa w sprzyjającym klima
cie rozwoju geodezji w województwie
przy poparciu i pomocy władz woje
wództwa.
W dyskusji poruszono podstawowe
problemy nurtujące społeczność geo
dezyjną — doskonalenie kwalifikacji,
problem jakości prac, adaptacji mło
dej kadry. Dyskutowano nad formą
działania kół terenowych, ich inicja
tyw i propagowania społecznej dzia
łalności wśród członków SGP. Zgło
szono wiele konkretnych wniosków.
Następnie odbyły się wybory Za-.
rządu Oddziału Wojewódzkiego SGP,
w skład którego weszli: kol. Tadeusz

K ról i cki — przewodniczący OW
SGP — WBGiK, kol. Miłosław K oStycewicz — wiceprzewodniczący
OW SGP — WBGiTR, kol. Jacek
Piechówka — wiceprzewodniczący
OW SGP — ZT OPGK, kol. Marian
Nocułak — WBGiTR, kol. Anna
Bujko — WBGiK, kol. Piotr Slezion — WBGiK, kol. Aleksander
Frączek — wiceprezydent miasta
Gorzowa Wlkp., kol. Józef B ystrzyński — WBGiK, kol. Edward
Stylski — ZT OPGK, kol. Józef
Szepel — WBGiK, kol. Ryszard
Husiatyński — BULiGL, kol. Ka
zimierz Kazimierczak — emeryt,
kol. Janusz Laskowski — RO
WBGiTR.
Wybrano również Komisję Rewizyj
ną, Sąd Koleżeński, Komisję Samo
pomocy Koleżeńskiej. Na delegata do
Oddziału Wojewódzkiego NOT wybra
no
kol. Kazimierza Kazimierc z a k a.
Po wysłuchaniu sprawozdania Komi
sji Wnioskowej Zgromadzenie podjęło
jednomyślnie uchwałę następującej
treśai:
I Zgromadzenie Delegatów Kół Od
działu Wojewódzkiego Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w Gorzowie Wlkp.
1. Wzywa wszystkich członków Sto
warzyszenia do tworzenia w środowi
sku geodezyjnym atmosfery zaangażo
wania i warunków do organizowania
masowego udziału w realizacji pro
gramu rozwoju społeczno-gospodar
czego województwa.
2. Zobowiązuje nowo powołany Za
rząd OW SGP do opracowania w jak
najkrótszym terminie programu dzia
łania, uwzględniającego między inny
mi wnioski z dzisiejszej dyskusji.
3. Zobowiązuje Zarząd OW SGP do
czuwania nad przebiegiem i pełną
realizacją podjętych czynów produk
cyjnych i społecznych o wartości
1 300 000 zł, uchwalonych w bieżącym
roku z okazji 25-lecia SGP w woje
wództwie gorzowskim.
I Zgromadzenie Delegatów Kół Od
działu Wojewódzkiego SGP w Gorzo
wie Wlkp. zwraca się z apelem do
kolegów zrzeszonych w kołach tereno
wych o jeszcze większą aktywność za
wodową i społeczną oraz zwiększenie
osobistego wkładu pracy w nowo po
wstałym Oddziale Wojewódzkim SGP.
Na zakończenie obrad zabrał ponow
nie głos
przewodniczący
Zarządu
Głównego SGP. W oparciu o osobiste
obserwacje, po zapoznaniu się z orga
nizacją «i działalnością służb geodezyj
nych w naszym województwie, wy
słuchaniu dyskusji, stwierdził on, że
sytuacja dojrzała do utworzenia Od
działu Wojewódzkiego SGP. Udział w
Zgromadzeniu prócz delegatów także
kilkudziesięciu członków Stowarzysze
nia, konstruktywny charakter dysku
sji, sprawność przeprowadzenia wy
borów do Zarządu, podjęte czyny spo
łeczne gwarantują dobrą działalność
Stowarzyszenia w województwie go
rzowskim. Wyraził on pogląd, że Od
dział Wojewódzki SGP w Gorzowie
Wlkp. ma możliwości osiągnięcia do
brych wyników w pracy, stawiających
nasz Oddział w rzędzie przodujących
w kraju.
Na zakończenie odbyło się spotka
nie koleżeńskie, w którym wzięli
udział zaproszeni goście i grono geo
detów. Spotkanie to upłynęło w miłej
koleżeńskiej atmosferze.
Inż. Jacek Piechówka
Gorzów Wlkp.
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Ill Dni Techniki Regionu Łódzkiego
W okresie 9—14 X 1978 r. odbywały
się w Łodzi III doroczne obchody Dni
Techniki Regionu Łódzkiego, zorgani
zowane przez ROŁ NOT i Stowarzy
szenia NOT. Impreza ta weszła r.⅛'
stałe do programu działania Łódzkiego
Oddziału NOT i jest organizowana co
2 lata. Celem imprezy jest zwiększe
nie oddziaływania stowarzyszeń nau
kowo-technicznych NOT na pracę za
kładów i poprawę jakości produkcji
oraz kształtowanie kultury technicz
nej w społeczeństwie. Chodzi również
o popularyzowanie nowej techniki po
przez ukazywanie dorobku technicz
nego, nowoczesnych rozwiązań tech
nicznych i organizacyjnych. Aktyw
nym udziałem w tegorocznych obcho
dach Dni Techniki wykazali się geo
deci łódzcy.
W dniu 12 listopada 1978 r. odbyła
się sesja nt. Geodezja i kartografia
społeczeństwu, na której przedstawio
no wkład i udział geodetów łódzkich
w rozwiązanie podstawowych proble
mów
społeczno-gospodarczych woj.
miejskiego łódzkiego, regionu łódzkie
go i kraju. Miasto Łódź w ostatnich
latach i obecnie jest terenem wielkich
inwestycji gospodarczych i komunal
nych. Wiążą się one z modernizacją
łódzkiego
przemysłu,
przebudową
Śródmieścia i układu komunikacyjne
go miasta. Na sesji wygłoszono 7 re
feratów przedstawiających zakres prac
geodezyjnych wykonywanych na rzecz
gospodarki komunalnej, ochrany śro
dowiska, budownictwa mieszkaniowe
go i przemysłowego, konserwacji za
bytków, ochrony użytków rolnych i
gospodarki ziemią.
Dyskusja nad referatami wykazała,
że występuje stale rosnące zapotrze
bowanie społeczeństwa i różnych
dziedzin gospodarki na nowe usługi
geodezyjne, które wymagają od geo
detów wszechstronnego przygotowania
zawodowego,
ciągłego
podnoszenia
kwalifikacji i nabierania umiejętności
rozwiązywania problemów technicz
nych, znajdujących się na pograniczu
geodezji i innych dyscyplin technicz
nych.
W czasie sesji czynna była wystawa,
na której prezentowano prace OPGK,
MPG, Łódzkiego Oddziału ,,Geoprojektu”, WBGiTR i BSiPL oraz nowo
czesny sprzęt pomiarowy. W obradach
sesji brali udział aktywiści SGP, dy
rekcje geodezyjnych zakładów pracy
oraz goście honorowi: mgr inż. Hen
ryk Tomaszewski — wiceprze

wodniczący ROŁ NOT, mgr inż. Sta
nisław Janusz Tymowski — czło
nek prezydium ZG SGP, mgr inż. To
masz Rybicki — z-ca dyrektora
Zjednoczenia „Geokart”. Sesja została
zakończona spotkaniem w Domu Tech
nika ZO SGP w Łodzi z głównymi
geodetami wojewódzkimi z całego
kraju, którzy w tym czasie przeby
wali na terenie naszego miasta. Ce
lem było zapoznanie kolegów z nie
którymi kierunkami działania ZO
SGP w Łodzi oraz zakresem i jako
ścią prac wykonywanych przez geode
tów łódzkich.
Informacje o pracy geodetów, udzie
lone przez naszych kolegów prasie,
wystąpienie w radio i telewizji, „Dni
Otwarte” w Miejskim Przedsiębior
stwie Geodezyjnym w Łodzi oraz prze
kazane wszystkim oddziałom łódzkim
SNT zbiory referatów wydanych na
sesję — Geodezja i kartografia spo
łeczeństwu dobrze służą popularyzacji
naszego zawodu.
Z okazji III Dni Techniki w Łodzi
wyróżniającym się w pracy społecz
nej i zawodowej koleżankom i kole
gom naszego Oddziału wręczone zo
stały następujące odznaczenia:
— Złota Odznaka Honorowa NOT —
kol. Jerzemu Maruszewskiemu;
— Srebrna Odznaka Honorowa NOT
— kol. Czesławowi Kownackiem u;
— Srebrna Odznaka Honorowa NOT
— kol. Wiktorowi Grefkowiczowi;
— Odznaka Honorowa SGP kole
gom: Andrzejowi Górze, Eugeniu
szowi
Górskiemu, ' Henrykowi
Mackiewiczowi, Teresie Jarzę
bowskiej,
Jerzemu
Jadownic k i e m u, Tadeuszowi Zawadzkiem u;
— Złota Odznaka „Za Zasługi w
Dziedzinie Geodezji i Kartografii” —
kol. Tomaszowi Teledze;
— Odznaka „Zasłużony Pracownik
Rolnictwa” — kol.
Kazimierzowi
Szymczakowi;
— Odznaka „Zasłużony Pracownik
Budownictwa” — kol. Jerzemu K otyńskiemu.
Mgr inż. Tomasz Tełega
Łódź

W otwarciu obchodów III Dni Tech
niki regionu łódzkiego Międzywoje
wódzki Komitet Nagród NOT w Ło
dzi ogłosił wyniki konkursu na prace
w dziedzinie techniki w roku 1977.

Czy jesteś już członkiem

Na liście laureatów nagród nie za
brakło przedstawicieli naszego zawo
du. Praca pt. Założenia organizacji
stanowiska kontroli cech geometrycz
nych form produkcyjnych i elemen
tów prefabrykowanych z betonu dla
Łódzkiego Kombinatu Budowy Do
mów, wykonana przez zespół w skła
dzie: doc. dr inż. Stefan Przewło
cki — przewodniczący, prof, dr hab.
Jerzy S u ł o c k i, inż. Ludwik Ksią
żek, mgr inż. Tadeusz K o ś k a, mgr
inż. Wiesław Pawłowski, uzyska
ła nagrodę zespołową II stopnia.
Doc. dr inż. Stefan Przewłocki,
mgr inż. Tadeusz K o ś k a i mgr inż.
Wiesław Pawłowski są pracowni
kami Zespołu Geodezji Politechniki
Łódzkiej. Opracowanie zespala zagad
nienia metrologiczne budowli i Jej
elementów z procesem wytwarzania
prefabrykatów. Kompleksowość i ory
ginalność rozwiązania polega między
innymi na tym, że poza opracowaniem
projektów specjalnych stanowisk kon
troli form i prefabrykatów zaprojek
towano i wykonano pełne wyposaże
nie pomiarowe tych stanowisk. Spraw
dzona technologia pomiarów i ustalo
ne metody opracowania wyników są
usystematyzowane w załączonej do
projektu stanowisk specjalnej instruk
cji technicznej, zawierającej podsta
wowe definicje i określenia, niezbęd
ny zakres i metody badań oraz zasa
dy interpretacji otrzymanych wyni
ków.
Na konkurs wpłynęło 47 wniosków,
w tym 44 zespołowe i 3 indywidual
ne. Wymierne efekty ekonomiczne na
grodzonych i wyróżnionych wniosków
wyrażają się kwotami 157 700 000 zł,
2 660 000 zł dewizowych i 178 000 do
larów.
Ponadto w roku 1978 doc. dr inż.
Stefan Przewłocki za wybitne
osiągnięcia naukowe i dydaktyczne
otrzymał nagrody:
■ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych za książkę
pt. Pomiary przy montażu budowli
z prefabrykatów;
— ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż
szego i Techniki za osiągnięcia w
dziedzinie autorstwa wyróżniających
się podręczników dla studentów;
— prezydenta m. Łodzi za prace ʒ
dziedziny ochrony środowiska.

Zarząd Oddziału SGP
w Łodzi

»

Funduszu Pomocy Koleżeńskiej SGP?

Kursokonferencja na temat: Kształtowanie struktury przestrzennej obszarów wiejskich
Sekcja Geodezji Urządzeń Rolnych
Stowarzyszenia Geodetów
Polskich
zorganizowała w dniach 7—9 paździer
nika 1978 r., a więc w 11 roku dzia
łania ustawy o scalaniu i wymianie
gruntów, kursokonferencję na temat:
Kształtowanie struktury przestrzennej
obszarów wiejskich.
Gospodarzem był Oddział SGP i
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Tere
nów Rolnych w Białymstoku, środo
wisko znane z osiągnięć zawodowych
i działalności stowarzyszeniowej. Ko
mitet Organizacyjnjr pracował w skła
dzie: przewodniczący — inż. Sławomir
Dawidziuk, członkowie — mgr inż.
Romuald Ej smon t, mgr inż. Jan
Gierasimiuk, dr inż. Stanisław
Gora j, prof, dr hab. Andrzej Hopfer, mgr inż. Mieczysław Ku 1 cża
ko w i c z, mgr inż. Tadeusz K u ry
ło w i c z, doc. dr inż.
Stanisław
Trautsolt; a Komitet Redakcyjny
w składzie: przewodniczący — mgr
inż. Karol Szeliga, członkowie —
mgr inż. Jolanta Dlubakowska,
dr inż. Stanisław Goraj, prof, dr
hab. Andrzej Hopfer, mgr inż. Je
rzy Kozłowski, doc. dr inż. Stani
sław Trautsolt, dr inż. Michał
Żak. Sekretarzem technicznym był
inż. Jerzy Markowski.
Na kursokonferencję koleżanki i ko
ledzy z poszczególnych rejonów Polski
napisali 28 referatów, które wydano
drukiem w specjalnym wydawnictwie
SGP.

W kursokonferencji udział wzięło
240 uczestników z poszczególnych jed
nostek
i
instytucji geodezyjnych,
ośrodków naukowych oraz przedstawi
cieli z Bułgarii, Czechosłowacji, Jugo
sławii, Niemieckiej Republiki Demo
kratycznej, Norwegii i Węgier.
Obrady odbywały się w sali konfe
rencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku.
Obrady zagaił mgr inż. Mieczysław
Kulczakowicz,
przewodniczący
Zarządu Oddziału SGP w Białymsto
ku, zaś otwarcia, powitania gości i
powołania Prezydium dokonał doc. dr
hab. Zdzisław Adamczewski, wi
ceprzewodniczący Zarządu Głównego
SGP, prorektor Politechniki Warszaw
skiej.
W obradach udział wzięli: sekretarz
Komitetu
Wojewódzkiego
Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej w
Białymstoku, mgr Stanisław Z i e 1 i ńskii wicewojewoda białostocki — dr
Mikołaj Hapunik, który w imie
niu władz województwa przedstawił
problemy województwa oraz program
działania, szczególnie w zakresie roz
woju.
Referat okolicznościowy pt. Scalenie
i wymiany gruntów oraz ich znaczenie
w podnoszeniu produkcji rolnej wy
głosił mgr inż. Jan Kłopotowski,
dyrektor Departamentu Gospodarki
Ziemią Ministerstwa Rolnictwa.
Inż. Sławomir Dawidziuk przed
stawił referat pt. Województwo biało

stockie jako region intensywnych prze
mian struktury i modernizacji rolni
ctwa, ilustrując wystąpienie przeźro
czami.
Doc. dr inż. Stanisław Trautsolt,
w imieniu prof. Andrzeja Hopfera
i własnym przedstawił referat pt.
Przegląd polskich osiągnięć naukowych
w zakresie geodezji Urzqdznioworolnej
w latach 1945----- 1978.
Generalni reporterzy dr inż. Stani
sław Goraj i mgr inż. Romuald
Ejsmont przedstawili zagadnienia
zawarte w referatach zaliczonych do
dwu grup, a mianowicie: Problemy
techniczne i organizacyjne w geodezji
Urzqdzenioworolnej oraz Problemy or
ganizacji rolniczej przestrzeni produk
cyjnej.
W pierwszym dniu obrad wręczono
odznaczenia i wyróżnienia.
Honorową
Odznakę
„Zasłużony
Białostocczyźnie” otrzymali: złotą —
mgr inż. Jan Kłopotowski, dyrek
tor Departamentu Gospodarki Ziemią
Ministerstwa Rolnictwa, a srebrną —
prof, dr hab. Andrzej Hopfer, pro
rektor Akademii Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie, doc. dr inż. Stanisław
Trautsolt, przewodniczący Zarzą
du Sekcji Geodezji Urządzeń Rolnych
SGP, pracownik naukowy Politechni
ki Warszawskiej oraz inż. Jerzy Mar
kowski, kol. Tadeusz Ł u p i ń s k i
i kol. Mikołaj
Pańkowski z
WBGiTR w Białymstoku.

Prezydium
kurso
konferencji, od le
wej: Sławomir Dawidziuk,
Mieczy
sław Kulczakowicz,
Zdzisław
Adam
czewski,
Stanisław
Trautsolt, Emil No
wosielski i Jerzy
Stawowski

►
Koledzy: Jerzy Mar
kowski, Tadeusz Lu
pinski i Mikołaj Pacikowski
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Dekoracja Honorową Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” kole
gów: Jana Kłopotowskiego, Andrzeja Hopfera i Stanisława Trautsolta. Odznaczenia wręczają: sekretarz KW PZPR w Białymsto
ku — Stanisław Zieliński i wicewojewoda białostocki — dr Miko
łaj Hapunik

Po dekoracji Odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, od le
wej: Krzysztof Cisek, Stefan Daniluk, Edward Jaronczyk, Stani
sław Kucharczyk, Piotr Góral, Mieczysław Kulczakowicz, Stani
sław Tomaszewski
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Barwne widowisko pt. Podlaskie Wesele w wykonaniu zespołu
szkolnego „Podlaskie Kukułki”

Uczestnicy kursokonferencji na terenie budowanego zakładu tuczu
trzody chlewnej we wsi Makówka, Wyjaśnień udziela główny
specjalista ds. hodowli WSGR w Narwi — inż. Mikołaj Piotrow
ski, obsługiwany technicznie przez kol. Tadeusza Kurylowicza

Młode artystki częstują uczestników kursokonferencji bankuchenem na uplecionych własnoręcznie talerzykach ze słomy

Przy ognisku

Odznakę „Zasłużony Pracownik Rol
nictwa” otrzymali koledzy: Stefan
Bi e g u n, Krzysztof Cisek, Stefan
Daniluk, Waldemar Godlewski,
Piotr Góral, Edward Jaronczyk,
Stanisław Kucharczyk, Mieczy
sław Kulczakowicz, Jan Mardoń i Stanisław Tomaszewski.
Odznakę „Za Zasługi w Dziedzinie
Geodezji i kartografii” otrzymali ko
ledzy: złotą — Henryk Ciborow
ski, srebrną — Eugeniusz Arci
szewski, Tadeusz Czajkowski,
Włodzimierz Krylenko i Marian
Lotko.
Honorową Odznakę SGP otrzymali
koledzy: złotą Bronisław Kondrat
i Edward Kozłowski, srebrną —
Aleksy Kisiel, Stanisław Masłow
ski i Mirosław Mirońcźuk.
Odznakę „Zasłużony
Przodownik
Pracy Socjalistycznej” otrzymali kole
dzy z WBGiTR w Białymstoku: Ry
szard Gierda, Witold Klimowicz,
Jerzy Kontrym, Wiktor KuźeIewski i Tomasz Leszczyński.
Po dekoracji odbyła się degustacja
wyrobów Wojewódzkiej Spółdzielni
Mleczarskiej w Białymstoku.
Pierwszy dzień obrad uświetnił wy
stęp Zespołu Szkół Rolniczych „Pod
laskie Kukułki” z Bielska Podlaskiego
pt. Podlaskie Wesele.
W drugim dniu kursokonferencji
odbyła się wycieczka techniczna do
realizowanych zakładów we wsi Trześcianka i Makówka oraz istniejącego
zakładu we wsi Tyniewicze Duże —
Wielozakładowego Spółdzielczego Go
spodarstwa Rolnego w Narwi. Wzno
szone zakłady są przykładem inwesty
cji rolniczych realizowanych w ści
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słym powiązaniu z geodezyjnymi pra
cami scaleniowymi i wymiennymi.
Po zwiedzeniu Otwartego Rezerwa
tu Żubrów oraz Muzeum Ptactwa i
Zwierzyny Puszczy Białowieskiej od
było się w Starej Białowieży ognisko,
połączone z degustacją kiełbasy z dzi
ka i łani, bigosu „Jak u mamy” oraz
barana z rożna.
Do tańca na akordeonie przygrywał
oraz śpiewał miejscowy artysta.
W trzecim dniu obrad trzeci gene
ralny reporter, mgr inż. Zygmunt B oj a r, przedstawił problematykę ostat
niej grupy referatów z zakresu Pla
nowania przestrzennego i geodezyjnych
urządzeń rolnych.
Uczestnicy dyskusji wypowiadali się
i polemizowali z niektórymi tezami re
feratów, załączając szereg uwag i
wniosków.
Powołana Komisja Wnioskowa w
składzie: przewodniczący — mgr inż.
Bogdan Żukowski, członkowie —
mgr inż. Zygmunt Bojar, mgr inż.
Emil C h mi e 1, mgr inż. Romuald
Ejsmont, dr inż. Stanisław Goraj;'
mgr inż. Tadeusz Kurylowicz, dr
inż. Michał Żak, opierając, się na
przygotowanych referatach i po wy
słuchaniu dyskusji, przedstawiła wnio
ski robocze.
W czasie trwania kursokonferencji
zorganizowana była wystawa prac
geodezyjno-urządzeniowych, obrazują
ca osiągnięcia sł»żby geodezyjnej re
sortu rolnictwa w zakresie prac sca
leniowych i wymiennych.
Z okazji kursokonferencji WBGiTR
w Białymstoku wydało folder na te
mat Przekształcenie struktury tereno
wej wsi Trzescianka w województwie
białostockim.

Przewodniczący Sekcji Geodezji urządzeń
Rolnych SGP — kol. Stanisław Trautsolt
podsumowuje obrady

Koncepcję wystawy i folderu przy
gotował mgr inż. Tadeusz Ku r y ło
wi cz, odpowiedzialny z ramienia Ko
mitetu Organizacyjnego.
Kursokonferencję podsumował prze
wodniczący Sekcji Geodezji Urządzeń
Rolnych SGP doc. dr inż. Stanisław
Trautsolt, składając przy tym ser
deczne i gorące podziękowanie orga
nizatorom, a w szczególności kolegom
z Białegostoku.
Mgr inż. Tadeusz Kurytowicz
Białystok

Narada szkoleniowa Klubu Użytkowników ETO

W dniach 4—6 września 1978 r. od
była się w Koszalinie VIII Narada
Szkoleniowa na temat: Informatyka
w geodezji i kartografii, w której
Wzięło udział 100 osób związanych
zawodowo z elektroniczną techniką
obliczeniową.
W trakcie obrad wygłoszono 24 re
feraty i komunikaty, dotyczące:
— technologii numerycznego, opra
cowania map wielko- i średnioskalowych;
— automatyzacji prac i interpreta
cji pomiarów związanych z geodezyj
ną obsługą kopalń i obiektów hydro
technicznych;
— systemów rejestracji i metody
kontroli poprawności danych;
— banków danych geodezyjnych;
—prac produkcyjnych geodezyjnych
ośrodków ETO.
Referaty zostały uprzednio opubli
kowane przez Zarząd Główny Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich — Klub
Użytkowników ETO w Geodezji, z
udziałem Centrum Informatycznego
Geodezji i Kartografii.
Wszystkie zaprezentowane referaty
wywołały ożywione dyskusje, świad
czące o trafnie dobranej tematyce
prac. Szczególnie duże zainteresowa
nie uczestników wzbudziły referaty:
— prof, dr hab. Jerzego GazdziCkiego — Metody wyrównania
współrzędnych, w procesie digitalizacji
map. Autor przedstawił algorytmy
zastosowane w procesie przetwarzania
na układ geodezyjny współrzędnych
zarejestrowanych za pomocą digimetru. Metoda pozwala na:
1) eliminację błędów systematycz
nych mapy oraz zastosowanej apara
tury;
2) eliminację błędów grubych po
miaru na mapie oraz sporządzenia
mapy;
3) zmniejszeniu
wpływu
błędów
przypadkowych pomiaru na mapie
oraz spodządzenia mapy;
4) ocenę dokładności wyników po
miaru i obliczeń.
Na podstawie uzupełniających da
nych geodezyjnych o wzajemnym po

łożeniu punktów terenowych, przepro
wadzone jest dodatkowe wyrównanie.
Narzucone w procesie wyrównania
warunki pozwalają na zwiększenie do
kładności oraz uzyskanie formalnej
zgodności
wyrównanych
wartości
współrzędnych z otrzymanymi na in
nej drodze długościami, kątami lub
polami;
— prof, dr hab. Józefa Wędzone
go — Numeryczne różniczkowanie w
interpretacji
gróniczych
pomiarów
przemieszczeń i odkształceń. W opra
cowaniu zaprezentowano wzory meto
dy najmniejszych kwadratów do wy
gładzania danych oraz wzory do obli
czeń pochodnych towarzyszących opra
cowaniu wyników, wraz z progra
mem na maszynę cyfrową;
— mgra inż. Andrzeja Lyszkiewieża, mgra inż. Stanisława Z aremby — Sieci modularne i ich za
stosowanie w opracowaniu mapy za
sadniczej. Przedstawiono metodę, któ
ra wprowadza udoskonalenie pomiaru
szczegółów sytuacyjnych, przynoszącą
efekty w postaci zmniejszenia praco
chłonności
pomiarów
terenowych,
ujednolicenia i automatyzacji proce
sów' obliczeniowych, zwiększenia do
kładności opracowań i dostosowania
procesu technologicznego do koncepcji
nowej geodezyjnej osnowy szczegóło
wej;
— mgra inż. Zbigniewa Dudka —
Zasady działania digimetru. Z uwagi
na coraz szersze zastosowanie digita
lizacji map, uczestnicy z zaciekawie
niem wysłuchali podanych w refera
cie problemów, związanych z budową
i działaniem digimetrów.
W drugim dniu obrad odbyło się w
siedzibie OPGK — Koszalin zebranie
Klubu Użytkowników ETO w Geode
zji, prowadzone przez prof, dr hab.
Jerzego Gafdzickiego. Powołano
dwa zespoły problemowe:
— Polowa rejestracja wyników po
miaru;
— Geodezja górnicza.
Poruszono wiele istotnych dla infor
matyki geodezyjnej spraw, wśród któ
rych należy podkreślić:

— utworzenie biblioteki procedur
typowych zadań geodezyjnych w ję
zyku FORTRAN w celu zapobieżenia
powtarzania się opracowań i ułatwie
nia prac związanych z programowa
niem;
— wydanie podręcznika z informa
tyki dla średnich szkół geodezyjnych;
— utworzenie studiów podyplomo
wych na Politechnice Warszawskiej
lub Akademii Górniczo-Hutniczej W
Krakowie;
----- ustanowienie statusu eksperta
w zakresie weryfikacji i legalizacji
programów;
----- konieczność umieszczenia w ta
ryfikatorze kwalifikacyjnym stanowisk
z zakresu informatyki;
— wystąpienie o przyznanie nagro
dy za opracowanie podsystemu Bilan
sowanie.
Ustalono, że IX Narada zostanie
zorganizowana przez kolegów z Lub
lina.
Po zebraniu Klubu, Ośrodek ETO
OPGK-Koszalin
przedstawił
swoje
prace i zainstalowany sprzęt informa
tyczny. Miejscem obrad VIII Narady
i zakwaterowania uczestników było
Osiedle Akademickie WSI — Koszalin.
W czasie wolnym od obrad zorganizo
wano koncert organowy w zabytkowej
Katedrze, wycieczkę do Kołobrzegu,
połączoną z rejsem morskim i zwie
dzaniem wybrzeża koszalińskiego, oraz
wieczór towarzyski przy muzyce.

Wspomniane imprezy pozwoliły na
zacieśnienie kontaktów towarzyskich
i wymianę poglądów na interesujące
zagadnienia nie poruszone w trakcie
oficjalnych obrad i dyskusji.
Niewątpliwie VIII Narada spełniła
swoje zadanie w upowszechnianiu
aktualnych prac w zakresie krajowej
informatyki
geodezyjno-kartograficz
nej.

Andrzej Bieńkowski
Jan Siedlecki
OPGK-Koszalin
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Kronika Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Z okazji Dnia Nauczyciela odbyła
się uroczystość dekoracji pracowników
uczelni odznaczeniami państwowymi i
innymi. Spośród pracowników Wy
działu wyróżniono:
— Odznaką Zasłużony Nauczyciel
PRL — prof, dra H. Leśnioka
— Złotym Krzyżem Zasługi — dr
Μ. Dukwicz-Łatkę
— Medalem Komisji Edukacji Na
rodowej — doc. dra Μ. Pękal
skiego
— Złotą Odznaką „Zasłużony dla
Politechniki Warszawskiej” — doc. dra
hab. Z. Adamczewskiego, H.
Dittwalda, doc. dra hab. J. F e 11manna, prof, dra hab. Cz. Kame1 ę, P. Kota, mgra inż. St. Kwiat
kowskiego, prof, dra T. L a z Za
rin i e g o, prof, dra H. Leśnioka,
prof. F. Piątkowskiego, doc. dra

St. Trautsolta, doc. dra J. W apińskiego i doc. dra hab. Z. Z ą bka
— Srebrną
Odznaką
„Zasłużony
dla Politechniki Warszawskiej” — doc.
dra .hab. A. Makowskiego i doc.
dra hab. P. Skłodowskiego.
Za ponad 30-letnią nieprzerwaną
pracę na uczelni wyróżniono specjal
nym dyplomem Piotra Kota. Takie
samo wyróżnienie —oprócz Złotej Od
znaki
„Zsłużony
dla
Politechniki
Warszawskiej” — otrzymał doc. dr
Wiktor Richert, nauczyciel akade
micki na Wydziale Architektury.
Rada Wydziału nadała stopień dok
tora nauk technicznych obywatelowi
Wietnamu, mgrowi inż. Do Ngoc
Duong, który po ukończeniu stu
diów doktoranckich na Wydzaale GiK
wykonał i obronił rozprawę na temat:

Geodezyjne sieci liniowo-kątowe utwo
rzone z czworoboków bez przekątnych.
Promotorem był doc. dr J. Cieślak,
zaś recenzentami — prof, dr hab. W.
Janusz i doc. dr hab. Z. Ada mczewski. W pracy zajęto się anali
zą dokładności sieci geodezyjnych, w
których elementarną figurą jest czwo
robok bez przekątnych o pomierzo
nych elementach liniowo-kątowych.
Analizę przeprowadzono dla przypad
ku łańcucha swobodnego, nawiązane
go dwustronnie punktowo i azymiutalnie z uwzględnieniem błędów danych
wyjściowych. W pracy dokonano rów
nież analizy dokładnościowej sieci po
wierzchniowej, utworzonej z łańcu
chów liniowo-kątowych
kwadratów
oraz sieci, w których pomierzone są
wszystkie kąty, a pomiary boków wy
konano na obrzeżach.
St.T.

KRONIKA WYDZIAtU GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH ART W OLSZTYNIE

Minister Nauki Szkolnictwa Wyż
szego i Teclmiki powołał z dniem
1 września 1978 r. prof, dra hab.
Andrzeja Hopfera na stanowisko
prorektora Akademii Rolniczo-Tech
nicznej w Olsztynie.
Rektor Akademii Rolniczo-Technicz
nej powołał z dniem 1 IX 1978 r. nowe
wlacjze Wydziału:
— nominację na dziekana otrzymał
prof, dr hab. Włodzimierz Baran;
— nominację na prodziekana ds.
Dydaktyczno-Wychowawczych
otrzy
mał dr hab. Henryk P i a ś c i k;
— nominację na prodziekana ds.
Studiów Zaocznych otrzymała doc. dr
hab. Halina Hutorow i c z.
Rektor ART powołał z dniem 1X.
1978 r. na stanowisko dyrektora In
stytutu Gleboznawstwa i Melioracji
Wodnych — doc. dr hab. Tadeusza
Woclawka. Wicedyrektorem został
mianowany doc. dr hab. Henryk S oIarski.
W Instytucie Geodezji i Fotograme
trii doc. dr Witold Senisson objął
funkcję wicedyrektora.
Dyrektorem
Instytutu jest prof. W. Baran.
W Instytucie Planowania i Urzą
dzeń Terenów Rolnych dr inż. Stani
sław Goraj objął funkcję p.o. wi
cedyrektora.
Dyrektorem
Instytutu
jest prof. A. Hopfer.

♦

Dr Henryk P i a ś c i k otrzymał ty
tuł doktora habilitowanego za pracę
na temat Przeobrażenia gleb torfowo-murszowych pojezierza mazurskiego
ze szczególnym uwzględnieniem za
wartości żelaza, wapnia i glinu.
Dr inż. Maria Krystyna Szachers k a uzyskała stopień doktora habili
towanego nauk technicznych na pod
stawie uchwały · Rady Wydziału Geo
dezji i Kartografii Politechniki War
szawskiej za całokształt dorobku nau
kowego oraz za pracę habilitacyjną
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pt. Optymalizacja kryteriów dokład
ności wyznaczeń geodezyjnych.
Mgr inż. Danuta Dąbrowska
uzyskała stopień doktora nauk tech
nicznych na podstawie uchwały Rady
Wydziału Geodezji i Urządzeń Rol
nych Akademii Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie za pracę doktorską pt
Problem wpływu przyziemnej war
stwy atmosfery na dokładność pomia
ru odległości metodą elektromagne
tyczną, wykonana pod kierunkiem
doc. dr hab. Haliny Hutorowicz.
W czerwcu 1978 r. Rada Wydziału
Geodezji i Urządzeń Rolnych ART w
Olsztynie nadała tytuł doktora nauk
technicznych mgr Janowi Szoździe
za rozprawę nt. Matematyczne ujęcie
projektowania, podziału i uformowa
nia granic jednostek rolniczej prze
strzeni produkcyjnej mikroregionu o
przewadze gospodarki Wielkotowarowej z uwzględnieniem wartości pro
dukcyjnej gleby. Promotorem pracy
był dr hab. Andrzej Hopfer.
Zespół dydaktyczny Instytutu Pla
nowania i Urządzeń Terenów Rolnych,
w skaldzie: dr inż. Ryszard Cyrnerm a n, dr Henryk Dąbrowski, mgr
inż. Elżbieta Ofderska i doc. dr Je
rzy Suchta, otrzymał nagrodę II
stopnia ministra Nauki, Szkolnictwa
λVyζszego i Techniki w Dziedzinie dy
daktyczno-wychowawczej.
Dr
inż.
Stanisław
Surowiec
otrzymał nagrodę indywidualną III
stopnia ministra Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki za pracę doktor
ską nt. Wpływ czynników terenowych
na wyniki gospodarowania w pań
stwowych
gospodarstwach
rolnych
przejmujących Qtunty Państwowego
Punduszu Ziemi.
*
W Instytucie Inżynierii i Urbanisty
ki Politechniki w Mediolanie odbywał
staż naukowy (marzec-czerwiec 1978 r.)

mgr inż. arch. Walerian Wierz
chowski, wykładowca w Instytucie
Planowania i Urządzeń Terenów Rol
nych ART. Tematem studiów były
problemy metodologii kształtowania i
oceny układów komunikacyjnych.
Dr inż. Andrzej Nowak, adiunkt
w Instytuaie Planowania i Urządzeń
Terenów Rolnych, odbywał 4-miesięczny staż naukowy u prof. Garharda
Larssona w Instytucie Planowania
Nieruchomości na Politechnice Kró
lewskiej w Sztokholmie.
Na miesięcznym stażu naukowym
przebywał w Moskiewskim Instytucie
Inżynierów Urządzeń Rolnych dr Hen
ryk Dąbrowski, adiunkt w Insty
tucie Planowania i Urządzeń Terenów
Rolnych.
Na miesięcznym stażu naukowym
przebywał na Uniwersytecie w Lipsku
dr
inż.
Ryszard
Cymerman,
adiunkt w Instytucie Planowania i
Urządzeń Terenów Rolnych.
Dr inż. Józef Tobaszewski
przebywał na półrocznym stażu nau
kowym w Taszkienckim Instytucie
Melioracji i Mechanizacji Rolnictwa.
W okresie wakacji odbyła się ko
lejna wymiana studenckich praktyk
zagranicznych
między
Wydziałem
Geodezji i Urządzeń Rolnych a Sek
cją Geodezji i Kartografii Uniwersy
tetu Technicznego w Dreźnie oraz
Wydziałem Geodezji Wyższego Insty
tutu Architektury i Budownictwa w
Sofii. W praktykach zagranicznych
uczestniczyło 18 studentów Wydziału
Geodezji i UR oraz 2 nauczycieli aka
demickich.
*
W dniach 7—9 sierpnia 1978 r. prze
bywał w Instytucie Geodezji i Foto
grametrii dr Helmi Habib z Obser
watorium Astronomicznego w Helwanie (Egipt). Dr Helmi Habib zapoznał
się z działalnością olsztyńskiej Stacji

Obserwacji Sztucznych Satelitów Zie
mi nr 1151.
We wrześniu 1978 roku gościł w
Instytucie PiUTR ART prof. Gunter
Steffen z Uniwersytetu w Bonn,
który wygłosił referat nt. Ekonomicz
ne i ekologiczne uwarunkowania prac
Urzqdzenioworolnych w RFN.
W październiku 1978 roku gościł w
Instytucie inż. 0ystein Tonnesson
z Norwegii, specjalista z zakresu ka
tastru i scaleń gruntów, który przed
stawił referat nt. Specyfika prac sca
leniowych w Norwegii.
Inż. J. Gastaldi z Francji w
cyklu trzech wykładów przedstawił w
listopadzie 1978 r. współczesne pro

blemy z zakresu kształtowania obsza
rów wiejskich, prac scaleniowych i
katastru gruntowego.
♦

W dniach 12—16 września 1978 r.
odbyło się w Olsztynie Międzynarodo
we Sympozjum INTERKOSMOS na
temat: Wykorzystanie sztucznych sa
telitów w geodezji i w badaniach
atmosfery. W Sympozjum udział wzię
ło 150 naukowców z 15 krajów. Przed
stawili oni 65 referatów i komunika
tów naukowych. Organizatorami Sym
pozjum były: Komitet Badań Ko
smicznych PAN oraz Instytut Geode
zji i Fotogrametrii ART Olsztyn.

»

16 września 1978 r. nastąpiło uro
czyste otwarcie nowego Obserwato
rium Satelitarnego w Lamkowku
k. Barczewa. W otwarciu udział wzię
li członkowie Biura Sekcji 6 Grupy
Roboczej Fizyka Kosmiczna, na czele
z prof, dr A. G. Masiewiczem
(AN ZSRR). Do potrzeb Obserwato
rium został adaptowany dwukondyg
nacyjny budynek szkolny. Wybudowa
ny został również pawilon, w którym
umieszczono kamerę AFU-75.
Stanisław Goraj
Olsztyn

INFORMACJE Z GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII
• W dniach 9—14 października 1978 r.
w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kie
rowniczych Ministerstwa Administra
cji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska w Łodzi zostało zorgani
zowane przez Główny Urząd Geodezji
i Kartografii szkolenie dla głównych
geodetów województw pod nazwą:
„Aktualne problemy państwowej służ
by geodezyjno-kartograficznej”. Przed
miotem szkolenia były w szczególno
ści zagadnienia: doskonalenia organi
zacji i działalności służby geodezyjnej
w terenowych organach administracji
państwowej, modernizacji poziomych
i wysokościowych osnów geodezyj
nych kraju, banku danych geodezyj
nych, stanu szkolnictwa geodezyjnego
W kraju, organizacji, ekonomiki i pra
wa pracy w jednostkach służby geode
zyjno-kartograficznej,
koordynacji,
planowania i finansowania robót geo
dezyjnych, reprodukcji kartograficz
nej, modernizacji prowadzenia ewi
dencji gruntów w miastach, organiza
cji ośrodków dokumentacji geodezyj
no-kartograficznej i aktualizacji mapy
zasadniczej.

Na zakończenie szkolenia dokonano
oceny działalności geodezyjnej służby
koordynacyjno-nadzorczej w ubiegłym
okresie i ukierunkowania jej zadań
na rok następny.

• W dniu 19 października 1978 r. od
było się posiedzenie Kolegium Głów
nego Urzędu Geodezji i Kartografii,
na którym rozpatrzono ocenę przebie
gu doskonalenia organizacji ośrodków
dokumentacji geodezyjno-kartograficz
nej. Z oceny wynikało, że realizując
ustalony w 1974 r. model ośrodków
dokumentacji geodezyjnej i kartogra
ficznych, utworzono w przedsiębior
stwach
geodezyjno-kartograficznych
sieć równomiernie rozmieszczonych
na terenie kraju ośrodków. Do
sieci tej wchodzą ośrodki: central
ny, okręgowe, wojewódzkie i rejono
we. Okręgowe ośrodki zastępowane są
stopniow ośrodkami wojewódzkimi.
Jeden ośrodek rejonowy obsługuje
średnio 10,5 jednostek administracyj
nych szczebla podstawowego. Utworzo
no pierwsze ośrodki wspólne dla jed
nostek pionu GUGiK d resortu rolni
ctwa. Obsada, wyposażenie i lokale
ośrodków, a zwłaszcza ośrodków rejo
nowych są jeszcze niewystarczające.
Kolegium przyjęło do wiadomości tę
ocenę wraz z wnioskami zmierzający
mi do dalszego doskonalenia ośrod
ków dokumentacji geodezyjno-karto
graficznych i przekształcenia ich w
jednostki dyspozycyjne.
Kolegium rozpatrzyło także informa
cję o stanie zaawansowania geodezyj
nej !inwentaryzacji uzbrojenia terenu.

Z informacji wynikało, że długość
przewodów podziemnych na terenie
kraju wzrosła w ciągu ostatnich
dwóch lat o około 15o∕o. W okresie
tym wzrósł procent Zainwentaryzowanych przewodów podziemnych z 29 do
37. Tempo inwentaryzacji nie jest jed
nak dostateczne, gdyż w okresie tym
przybyło więcej przewodów, niż ich
Zainwentaryzowano. W ten sposób
ogólna ilość przewodów niezainwentaryzowanych nieznacznie wzrosła. Ko
legium przyjęło do akceptującej wia
domości przedstawioną informację, za
lecając
opracowanie
szczegółowych
wniosków zmierzających do poprawy
istniejącego stanu.
Ponadto Kolegium
zaakceptowało
koncepcję mechanizacji ewidencji fi
nansowo-księgowej w
przedsiębior
stwach zgrupowanych w Zjednoczeniu
„Geokart” oraz przyjęło do wiadomo
ści informację o realizacji wdrażania
informatycznego podsystemu ewiden
cji gruntów, a także informację o sta
nie zatrudnienia geodetów gminnych
i pismo ministrów Rolnictwa oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska z dnia 18 paź
dziernika 1978 r., skierowane do wo
jewodów, w sprawie obsadzania sta
nowisk geodetów gminnych.

Inż. Tadeusz Dulski

Informacja Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej SGP
za październik 1978 roku
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Wpłaty dokonane przez oddziały do
Zarządu
Głównego
Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w październiku
1978 roku wyniosły 54 064 złote.
W październiku 1978 roku wypłaco
no 5 zapomóg pośmiertnych na kwo
tę 50 000 złotych.
W okresie sprawozdawczym obję
tym niniejszą informacją zmarli na
stępujący koledzy: Sergiusz Kobryń z

Oddziału SGP w Krakowie, lat 70,
zmarł 17 IX 1978 roku (zawiadomienie
nr 1392); Edward Blaszczak z Oddzia
łu SGP w Poznaniu, lat 45, zmarł
18IX 1978 roku (zawiadomienie nr
1393); Zygmunt Florian Herman z Od
działu SGP w Poznaniu, lat 83, zmarł
24 1X1978 r. (zawiadomienie nr 1394);
Franciszek Butkiewicz z Oddziału
SGP w Warszawie, lat 68, zmarł 30 IX
1978 r. (zawiadomienie nr 1395); Anto
ni Pyszczak z Oddziału SGP w Ra

domiu, lat 75, zmarł 10 X 1978 roku
(zawiadomienie nr 1396).
KASA ZAPOMOGOWA
W październiku 1978 roku wypła
cono 4 zapomogi losowe na sumę
9500 złotych, w tym; 1 koledze z Od
działu SGP w Opolu, 1 koledze z Od
działu w Poznaniu, 1 koledze z Od
działu SGP w Rzeszowie oraz 1 ko
ledze z Oddziału SGP w Szczecinie.
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BIULETYN

KARTiPGRAFICZNY
itenryk w. cytowski
Warszawa

Folie i filmy graficzne
Stabilność i procesy reprodukcyjne
0 jakości pracy, produkcji może
stanowić świadomość stopnia sta
bilności materiałów.
Punktem wyjścia wszelkich rozważań technologicznych —
również w reprodukcji — powinna być świadomość pozo
stających w dyspozycji środków materialnych i finanso
wych oraz czasokres realizacji, celem zaś założeń techno
logicznych jest uzyskanie właściwych efektów użytkowych
w konkretnych warunkach produkcyjnych. Rozwojowi po
stępu technicznego oraz inwencji technologicznej muszą
zawsze towarzyszyć poszukiwania najbardziej racjonalnego
ekonomicznie i technologicznie sposobu wykorzystania do
stępnych środków technicznych i materiałowych.

Rozważania o stabilności folii, filmów reprodukcyjnych
mogą dotyczyć raczej stopnia tejże stabilności, w zależno
ści od cech strukturalnych, fizycznych, nawet mechanicz
nych produkcji folii, filmu, jak: kierunek produkcji taśmy-roli i kierunek poprzeczny, falistość czy uciążliwe skręca
nie się w użytkowaniu oraz w zależności od ich właściwo
ści fabrycznych, stopnia wrażliwości na zmiany klimatycz
ne i procesy chemiczne, mechaniczne w reprodukcji czy
wreszcie od właściwości elektrostatycznych, często bardzo
znacznych, co powoduje — zwłaszcza przy foliach cienkich,
zwykle falujących — przypadkowe, różniące się przysysanie, a więc i różne rozłożenie się falowania na ekranach,
w kamerach fotograficznych i w kopioramach.
Podobnie jak wysokie nawet gatunki papieru mogą nie
zapewniać stabilności, a bywa i przeciwnie, również folie,
filmy nie bywają doskonałe we wszystkich parametrach,
przeto jest rzeczą technologów, zaopatrzenia i produkcji,
poznanie właściwości, parametrów danego wyrobu folii, fil
mu, a nawet ich kolejnych dostaw, aby z braku wyboru,
w sytuacji przymusowej, dostosować technologię i do od
miennych czy niepełnosprawnych materiałów, i do założo
nego przeznaczenia opracowania, reprodukcji. Oczywiście
pewniej, łatwiej jest osiągać dobre rezultaty pracy w do
skonałych warunkach technicznych i pełnosprawnymi ma
teriałami, lecz dokazać mistrzostwa można jedynie w
trudniejszych warunkach, okolicznościach.

Dużej stabilności materiałów reprodukcyjnych wymaga
ją druki wielokolorowe, zwłaszcza w dużych formatach
dokumentacyjne
opracowania
geodezyjno-kartograficzne
o założonym wysokim stopniu kartometryczności oraz ry
sunki precyzyjne służące działaniu, produkcji lub kontroli
produkcji finalnej, jak: precyzyjne suwaki logarytmiczne,
Tnikrotranzystory, tarcze czy podziałki do maszyn matema
tycznych i aparatów pomiarowych. Dla rysunków tych —
po obróbce fotograficznej, laboratoryjnej, dużym pomniej
szeniu, bywa nawet 100—200-krotnym — wymagania do,
kładności odczytań sięgają często 1—2 mikronów.

Szczególnej misterności wymagają montaże pomniejszeń
map lub wielokolorowych druków zbiorowych o wysokich
wymaganiach jakośoiowych. Niezbędna jest świadomość
i zachowanie rygorów cięcia i montażu arkuszy według
kierunku produkcji taśmy folii lub filmu — w zasadzie
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dłuższy bok arkusza w kierunku produkcji taśmy, roli,
zwłaszcza arkuszy większego formatu. Dotyczy to również
folii-podkładu montażu, podobnie i konieczności dłuższej
aklimatyzacji.
Przy zachowaniu warunku przycinania arkuszy z jed
nego kierunku roli folii i podobnego ich montażu, pomniej
szania dla danego opracowania, ewentualnie deformacje
wymiarów arkuszy będą występować podobnie, według
jakichś zasad, co już umożliwia pewną korekcję wymia
rów, czy to poprzez przyjęcie średniego błędu proporcjo
nalnego do długości i szerokości arkusza, czy poprzez me
todę dwukrotnego zdjęcia fotograficznego, czy wreszcie po
przez metody mechaniczne w odpowiednich ramach, stoso
wanych dość powszechnie w zakładach graficznych.
Zagadnieniem bardzo istotnym dla ustalenia stopnia sta
bilności folii i filmów reprodukcyjnych są warunki doko
nywania ścisłych wielokrotnych pomiarów przed i po.·
kolejnych procesach opracowania, reprodukcji, w różnych
warunkach klimatycznych. Zwykły koordynatograf nie od
powiada w pełni warunkom, gdyż nakłucia, zwłaszcza na
cienkich filmach, są zbyt duże, kolejne odczytania nakłuć
mogą odbywać się z bocznej obserwacji przy użyciu lupy
ręcznej, przy nakłuciach, a zwłaszcza późniejszych odczy
taniach, występują zwykle ruchy leniwe, sam zaś bolec
z igłą, czy to z przyczyn konstrukcyjnych, ostrzenia, czy
nieuwagi w pracy, po pracy, najczęściej nie w pełni centrycznie wyznacza, wskazuje, co można częściowo złago
dzić nacięciem na bolcu i przestrzeganiem stałego położe
nia.
Graficzne dokładności wyznaczań, odczytań do 0,025 mm
można uzyskiwać precyzyjną linią metalową dostatecznie
ciężką lub dodatkowo oboiążaną ciężarkami, co sprzyja
ścisłemu przyleganiu i wygładzaniu falowań. Wyznaczeń
punktów i kontrolnych odczytań należy dokonywać przy
użyciu lupy, w jaką zaopatrywane bywają linie metalowe,
albo innej lupy stojące, co zapewnia jednakowe widzenie,
prawidłowe odczytania. Rzeczą pożądaną jest, aby linia
metalowa miała fabrycznie oznaczoną temperaturę skalo
wania podziałki, co przy wyznaczaniu, kontroli długich od
cinków i szczególnych wymaganiach dokładności, ułatwia
zachowanie warunków lub uwzględnienie stopnia rozsze
rzalności.
Istnieją pewne związki, zależności, między cechą stabil
ności materiałów graficznych, a procesami fotoreprodukcyjnymi oraz stopniem sprawności aparatu, jego cechami kon
strukcyjnymi, właściwościami geometrycznymi.
Fotografia jest sztuką i techniką odtwarzania w postaci
graficznej — w granicach zmieniających się możliwości,
sprawności aparatury i materiałów światło- barwoczułych
— zjawisk fizycznych, przestrzennych, obiektów, przedmio
tów oglónie POStrzegalnych, w tym dzieł sztuki i techniki
oraz ujawniania, odtwarzania w postaci graficznej zjawisk,
obiektów niewidzialnych czy niewidocznych w pewnych
warunkach, odtwarzania poprzez przestrzenne przenoszenie
obrazu tychże zjawisk, obiektów postrzegalnych i niepoStrzegalnych, za pomocą promieni światła widzialnego lub
niewidzialnego (podczerwonego, nadfioletowego, promieni
rentgenowskich), promieni działających zróżnicowanie po
wierzchniowo na światłoczułe materiały fotografii czarno-białej lub kolorowej.
Fotografika jest dziedziną fotografii, preferującą cechy,
efekty estetyczne zdjęcia, zwykle dość swobodną trans
formację formy plastycznej. Do zadań fotografii stosowa
nej reprodukcyjnej należy powielanie, zazwyczaj po ściśle
określonej transformacji, dostarczonych zdjęć fotograficz
nych lub zleconych zdjęć materiałów dokumentacyjnych,
dzieł malarskich, graficznych, w tym również najróżniej
szych map-obrazów graficznych przestrzeni i czasu, zja
wisk fizycznych, społecznych, historycznych — w celu
zachowania czy nawet zwiększenia cech użytkowych i este
tycznych powielanych dzieł, dokumentów.

Aparat fotoreprodukcyjny — kamera, obiektyw, ekran —
do zdjęć precyzyjnych powinien zapewniać nie tylko geo
metryczną i graficzną poprawność, lecz i możliwości do
kładnego nastawiania i korekcji wymiarów zdjęcia, łago
dzenia skutków niedostatecznej stabilności czy deformacji
materiałów. Nowe aparaty o znacznie zautomatyzowanej
obsłudze, obróbce fotochemicznej, w tym do mikrofilmo
wania i powiększania, obarczone są zwykle wysokimi wy
maganiami jakościowymi, lecz mają ograniczone możUwości korekcji nawet dość regularnych, często spotykanych
deformacji wymiarów rysunku — długości czy szerokości
arkusza, korekcji poprzez świadome naruszenie reguł geo
metrycznych aparatu.

Nastawianie zdjęć według długości jednego z boków, na
przykład dolnej ramki, może nie zapewniać wymaganych
wymiarów, regularności formatu całej mapy czy rysunku
precyzyjnego. Niezbędne są dwa boki przeciwległe, naj
wygodniej, najpewniej boki dłuższe — dolna i górna ram
ka, i to koniecznie z zaznaczonymi konstrukcyjnymi po
czątkowymi środkami ramek, które pozwolą mierzyć na
matówce oddzielnie dwa odcinki tych ramek i zachować
lub przywrócić założone wymiary fotografowanego rysun
ku. Mierzenie na matówce ramek prostopadłych jest
uciążliwe, mniej pewne. Należy przestrzegać zasady, aby
do zdjęcia, pomniejszenia poszczególnych elementów ry
sunków wielokolorowych, przygotowanych na oddzielnych
arkuszach, umieszczać je w ramie ekranu w miejscu i kie
runku identycznym. Dotyczy to również map Wielosekcyjnych, pomniejszanych do montażu.
Doświadczenie zawodowe, produkcyjne, jest bardzo istot
nym elementem koncepcyjnym przy założeniach i realiza
cji procesów technologicznych w różnych zwykle warun
kach technicznych i materiałowych. Ułatwia dobór naj
słuszniejszego, czasem nawet jedynego rozwiązania do da
nego celu i w określonych warunkach, czasie.

Jest zwykłą prawidłowością, że gdy zwiększają się po
trzeby, zadania i ich jakość, pilność, rosną wtedy również
trudności realizacyjne. W tych sytuacjach mogą być bar
dzo pożyteczne seminaria szkoleniowe, zebrania dyskusyj
ne o ściśle określonym celu, temacie i w określonym śro
dowisku, realizowane poprzez wymianę opinii, doświadczeń,
a nie tylko prezentowanie pewnych teoretycznych rozwią
zań, czasem o domniemanych efektach, nie zawsze spraw
dzających się w konkretnych warunkach.
Niełatwe doświadczenia z- foliami graficznymi rozpoczą
łem na kilka lat przed wojną, gdy Wypadlo mi realizować
w Warszawie zlecenie Zarządu Miasta Krakowa — fotoHiechanicznego pomniejszenia, montażu i powielenia mapy
(wtedy planu) miasta. Odrys mapy wykonany był w sze
ściu sekcjach dużego formatu, rysunek bardzo staranny,
piękny opis kursywą klasyczną, tuszem specjalnym, na
po raz pierwszy spotkanej przeze mnie folii — niebieska
wym kodatrasie. Folia doskonale przezroczysta, cienka, lek
ko falująca, a więc dość przypadkowo przylegająca, przysysająca się, zwłaszcza użyta w dużym formacie. Folia
cienka jest bardzo korzystna przy zdjęciach (podobnie przy
kopiowaniu przez grubość), gdyż nie powoduje podświet
leń, lecz w połączeniu z bardzo cienkim, ostrym rysun
kiem i ze ścisłością wymiarów, zdjęcie wymaga ekranu
pneumatycznego z prostą, nie uginającą się i nie poryso
waną, nie zmatowaną płytą szklaną.

Zapewne w Krakowie nie było tych warunków, podob
nie w Warszawie nie były one wtedy powszechnie dostęp
ne, na zwykłych zaś ekranach, przy użyciu zwykłych
szklanych płyt dociskowych przy drewnianym ekranie, wy
stępowały podświetlenia, nieostrości rysunku, podwójne,
potrójne linie i różne wymiary boków poszczególnych
arkuszy. Po długich staraniach zdobyłem dwie nowe od
powiednio duże i grube płyty ze szkła belgijskiego lu
strzanego, starannie szlifowane i doskonale do siebie przy
legające. Kolejne sekcje mapy kładziono na cienki biały
i matowy (koniecznie) papier i umieszczano na jednej
z płyt szklanych, a po starannym wygładzeniu folii przy
krywano drugą płytą i umieszczano na zwykłym już drew
nianym ekranie aparatu fotograficznego, mającym zwykle
pewne uchwyty przytrzymujące. Samo nastawienie ści
słych wymiarów śrubami ekranu i matówki oraz zdjęcie
na mokréj kliszy szklanej było wtedy już prostym pro
cesem, podobnie montaż pomniejszonych sekcji na stabil
nym podkładzie z odpowiednią siatką oraz powielenie na
dowolnym papierze, kalce czy kalce płóciennej, powszech
nie stosowanej.
Podany przykład ma pewne cechy wspomnień, ale niektóré trudności' są ' dość typowe, często występują, nawet —
zdawałoby się — w całkowicie różnych warunkach. Gdy
w latach powojennych ukazały się na rynku światowym
różne folie graficzne, znalazły dość szybko zastosowanie
u nas w kraju, w pracach kartograficznych. Efekty pierw
szych kilku, nawet kilkunastu lat doświadczeń w stoso
waniu folii trudno zaliczyć do najlepszych, a znaczne
trudności graficzne, techniczne nie zjednywały łatwo zwo
lenników. Jednak nie rezygnowano z folii, stosując je co
raz częściej do Opraoowania pierworysów, Czystorysow
i w reprodukcji, a następnie również w technice warstwory tu.
Na polecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
przedstawione zostały w 1961 r. dotychczasowe doświadcze
nia i sposoby pokonywania trudnośai technicznych .— w
publikacji pt. Zastosowanie astralonu i technika kreślenia,
Przegląd Geodezyjny nr 7/1961. Już wtedy znalazły się
uwagi na temat stabilności, uwzględniania kierunku pro
dukcji i kierunku poprzecznego folii przy formowaniu
arkuszy z roli, podobnie przy arkuszach przycinanych fa
brycznie — w opracowaniach, montażach i procesach fotoreprodukcyjnych oraz uwagi na temat trwałości, wartości
archiwalnej folii, starzenia się, stopnia elastyczności, kru
chości, łamliwości, zwłaszcza po pewnych zabiegach fizyko
chemicznych, wreszcie na temat warunków przechowywa
nia i aklimatyzacji przed użytkowaniem. Do dyskusji włą
czył się wtedy przez delegowanego przedstawiciela zagra
niczny producent astralonu, dostarczając różne próbki folii
i materiały informacyjne.
Artykuł niniejszy zawiera refleksje z Seminarium Karto
graficznego na temat: Stabilność filmów graficznych w
aspekcie reprodukcji kartograficznej — zorganizowanego
przez Sekcję Kartograficzną Stowarzyszenia Geodetów
Polskich i Komisję Techniki Okręgu Warszawskiego SGP,
w dniu 30 marca 1978 r., w gmachu Okręgowego Przed
siębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Ursusie koło
Warszawy, a także refleksje z Seminarium Kartograficz
nego na temat: Badanie warunków geometrycznych apara
tów fotoreprodukcyjnych — zorganizowanego również przez
Sekcję Kartograficzną SGP w dniu 27 kwietnia 1978 r.
w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warsza
wie.

Warunki prenumeraty Przeglądu Geodezyjnego
Prenumeratę krajową przyjmują oddziały RSW ,.Prasa-Książka-Ruch” oraz urzędy pocztowe i dorę
czyciele w następujących terminach:
do 25 listopada na I kwartał, I półrocze i na cały rok następny,
do dnia 10 miesiąca poprzedzającego prenumeratę na pozostałe okresy roku bieżącego.
Cena prenumeraty naszego czasopisma wynosi:
kwartalna
— 75 zł,
półroczna
— 150 zł,
roczna
— 300 zł.

Egzemplarze archiwalne czasopism wydawanych przez WCT NOT można nabywać w Dziale Handlo
wym przy ul. Mazowieckiej 12, 00-048 Warszawa, tel. 26-80-16.
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Wyrównanie współrzędnych w procesach digitalizacji map

1. Wstęp

X÷vx= ¿

Współczesne urządzenia do digitalizacji map umożliwia
ją szybkie i stosunkowo łatwe uzyskiwanie dużych zbio
rów współrzędnych x, y punktów terenowych. Zarejestro
wane współrzędne są danymi źródłowymi w różnorodnych
procesach geodezyjnych i kartograficznych, służąc w szcze
gólności do tworzenia banków danych wymagających
identyfikacji przestrzennej, jak również do opracowań kar
tograficznych. Współrzędne te należy traktować jako wy
niki pomiarów dokonywanych na mapie i określających
położenia obrazów punktów terenowych względem układu
współrzędnych stosowanego urządzenia.
Wartości prawdziwe X', Y' współrzędnych punktu tere
nowego w układzie geodezyjnym mogą być wyrażone wzo
rami
X'

(1)

gdzie: x, y są wynikami pomiarów, ex, ey — błędami
prawdziwymi pomiarów na mapie, czyli błędami digitali
zacji, e'x,e'y — błędami prawdziwymi położenia punktu
na mapie, powstającymi przy sporządzaniu mapy, a fx, fy
— funkcjami transformacji na układ geodezyjny.
Wyodrębnienie błędów pomiaru na mapie i błędów spo
rządzenia mapy ma tu istotne znaczenie ze względu na
różne środki stosowane dla ograniczenia ich wpływu. W
obu wypadkach zachodzi potrzeba rozróżniania błędów
składowych w postaci błędów grubych, systematycznych
i przypadkowych.
Pomierzone wartości współrzędnych muszą być zatem
poddane procesom obliczeniowym, których cele można
przedstawić w sposób następujący:
1) określenie funkcji transformacyjnych ∕x, fυ;
2) eliminacja błędów systematycznych mapy oraz sto
sowanej aparatury;
,
3) eliminacja błędów grubych pomiaru na mapie oraz
sporządzenia mapy;
4) zmniejszenie wpływu błędów przypadkowych pomiaru
na mapie oraz sporządzenia mapy;
5) ocena dokładności wyników pomiarów i obliczeń.
Możliwości osiągnięcia tych celów są uzależnione od ca
łości technologii digitalizacji i przetwarzania danych po
miarowych, a w szczególności od metod i algorytmów
wyrównania współrzędnych. Ważne jest w szczególności,
aby w procesach obliczeniowych wykorzystano wszystkie
dostępne, uzupełniające informacje geodezyjne o położeniu
punktów terenowych.
W artykule niniejszym przedstawione są podstawowe
metody wyrównania współrzędnych zastosowane przez
autora w pracach Centrum Informatycznego Geodezji
i Kartografii.
2. Transformacje współrzędnych

Stosując metodę najmniejszych kwadratów oblicza się
współczynniki a¡j, bŋ w równaniach poprawek vx, vy po
staci ogólnej
444

(2)

γ+vy= ∑ ∑ bijχiyj
k = oi + j — k
które układa się dla n punktów dostosowania, tj. dla
punktów, których współrzędne są dane nie tylko w ukła
dzie digitalizacji (x, y), ale również w układzie geodezyj
nym (X, Y).
W praktyce dobre rezultaty daje transformacja afiniczna,
dla której równania (2) można zapisać, jak następuje
X +vχ

~

α00 + β,0X + fl0,y

Y + Vy — 600 + 6,0
* + fc0,5'

= fx(x~ ex-ex,y — ey-eÿ)

Y' = fy(x-ex-ex,y-ey-ey)

aijχiyi

ɪ

k = oi+j = k

(3)

Przeliczenie współrzędnych dowolnych punktów z układu
digitalizacji na układ geodezyjny dokonuje się według
wzorów
X — X0 + fl,0 J
*

H- “o ɪ ∆y

(4)
Y= Ya + bi0Ax + b0tΔy

które otrzymuje się wprowadzając średnie arytmetyczne
współrzędnych punktów dostosowania w układzie digitali
zacji x0, y„ oraz geodezyjnym X0, Y0, a także przyrosty
współrzędnych od środków ciężkości: ∆x = x— x0, ∆y =
= y-y0, JX = X-X0, JY = Y-Y0.
Współczynniki αι0, a01, b10, b0, obliczane są na podsta
wie 2 układów równań różniących się wyrazami wolnymi:
D

[Ax2] a,0+[Ax ∆y]aol =

[JxJXJ
(5)

[Ax Ay]

2)

Q10 + [Jj 2]α0ι = [JyJXJ

[Jx2]6,0 + [JxJy]0o, = [JxJYJ

(6)
[JxJyJ 6l0 + [Jy2Jfc0, = [JyJYJ

Punkty dostosowania powinny być równomiernie rozło
żone na obszarze digitalizacji, przy czym szczególnie ważne
jest, aby znajdowały się na skrajach obszaru, stwarzając
tym samym warunki do interpolacji, nie zaś do ekstra
polacji. Że względu na potrzebę kontroli danych i oceny
dokładności, liczba punktów dostosowania n nie powinna
być w zasadzie mniejsza od 6.
Stosując wzór
ni

√

k⅛+⅛l
2 (n — 3)

(7)

uzyskuje się możliwości oceny dokładności.
Przy usprawiedliwionym na ogół założeniu, że błędy
współrzędnych danych w układzie geodezyjnym są tu pomijalne, wzór (7) wyraża błąd średni transformowanych
współrzędnych punktów mapy wynikający zarówno z pro
cesów sporządzania mapy, jak też jej digitalizacji.

Transformacja afiniczna prowadzi do usunięcia podsta
wowych błędów systematycznych mapy oraz digimetru,
a w szczególności błędów wiążących się z regularnymi
zmianami wymiarów mapy pod wpływem czynników atmo
sferycznych oraz błędów w określeniu położenia, orienta
cji, jednostek długości i prostopadłości osi digimetru.
Oprócz sześcioparametrowej transformacji afinicznej sto
suje się również czteroparametrową transformację Helmerta oraz — w uzasadnionych wypadkach — transfor
mację wielomianową drugiego stopnia o odpowiednio wy
branej, większej liczbie parametrów, np. ośmiu.
Przy prowadzeniu digitalizacji na dużym obszarze, np.
pokrytym wieloma arkuszami map oraz przy ograniczonej
liczbie punktów dostosowania celowe jest jednoczesne wy
konywanie transformacji wielu zbiorów współrzędnych za
rejestrowanych w niezależnych układach współrzędnych
powiązanych punktami łącznymi.

4) dla pola wielokąta .
1

In

n

P = ~∑- ∑χi(yi+ι-yι-ι) = -÷-∑5i(1ι+.~χi*)
¿ ¡=1

2I=I

(H)

3. Wyrównanie współrzędnych z uwzględnieniem warun
ków długości i pól

Współrzędne przetransformowane na układ geodezyjny
mogą być poddawane dalszym wyrównaniom, przy których
powinny być w maksymalnym stopniu wykorzystywane
dodatkowe informacje o wzajemnym położeniu punktów
na płaszczyźnie. Na tej drodze zwiększa się dokładność
oraz uzyskuje się formalną zgodność wyrównanych war
tości współrzędnych z otrzymanymi na innej drodze dłu
gościami, kątami lub polami.
Powstający problem wyrównawczy może być ujęty w
różny sposób pod względem formalnym. Istotne znaczenie
na wypadek, gdy wprowadzane do wyrównania dodatkowe
dane geodezyjne mogą być uznane za praktycznie bez
błędne w stosunku do współrzędnych uzyskanych przez
digitalizację mapy. Tym samym można przyjąć, że istnieją
warunki:
1) dla długości di∣c

Rys. 3

W podanych wzorach zastosowano notację prof. St. Hausbrandta, przy czym ΔΙ oznacza różnicę między daną war
tością funkcji współrzędnych oraz wartością obliczoną ze
współrzędnych poddawanych wyrównaniu.
Wyrównanie może być przeprowadzone przez ułożenie
i rozwiązanie układu równań normalnych korelat lub też
przez zastosowanie odpowiedniego, zbieżnego procesu iteracyjnego. W tym drugim wypadku, dogodnym z wielu
względów, zbiór danych współrzędnych a⅛, yi jest kolejno
iteracyjnie przekształcany
xi : = xj + υxi,
(12)
y>: =y¡+»yn

przy czym poprawki vxi, vyi są obliczane na podstawie
każdego równania warunkowego oddzielnie, aż do uzyska
nia poprawek dostatecznie małych w sensie ustalonego kry
terium końca iteracji.
Na przykład, przy warunkach pól realizuje się wzory
2P- ∑≈i(y>+t-yi-l)

a : = —------------- —---------------------------------

(13)

∑ l(χι+ι - χi-1)2+(y.+i -y<- O2]
i=1
Rys. 1

Xi : =χi +α(yi+,->ι-J
(14)

y¡’· =yi~a(χi+ι-χι-ι)

2) dla kąta kierunkowego φi∣i
vx¡ Wi

vχk

vyk

Aik Bik -Aik -Bik

=

(9)

<Pik

3) dla kąta «lpc
vxl
Al

Wl
Bl

vxp

Wp

—Ap —Bp

vxc

Wc

(Ap-A1)

(Bp-Bl)

— ^aLPC

gdzie P jest daną wartością pola.
Opisane pokrótce postępowanie iteracyjne zostało z po
wodzeniem zastosowane w systemie EWA służącym do
celów numerycznego i kartograficznego opracowania da
nych geodezyjnych ewidencii ernntów.

(10)
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Wybrane metody oceny dokładności niezależnych sieci poziomych
1. Wstęp

Praca niniejsza jest krótkim studium porównawczym
wybranych, najbardziej interesujących według autora, me
tod oceny dokładności elementów poziomych sieci geode
zyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na sieci niezależne,
tj. na sieci nie nawiązane do sieci wyższego rzędu. Jest
to uzasadniane aktualnością problematyki sieci niezależ
nych, wynikającą z potrzeb modernizacji podstawowych
osnów geodezyjnych w większości rozwiniętych krajów.
Analizowane metody są opisane i zilustrowane przy wy
korzystaniu danych jednej i tej samej prostej, jednotrójkątowej sieci.
2. Określenie położenia, orientacji i skali sieci

Dla obliczenia współrzędnych punktów sieci niezależnej
niezbędne jest jednoznaczne określenie położenia sieci
względem układu współrzędnych, jej orientacji i skali.
Tradycyjne postępowanie pod tym względem polegało na
pomiarze co najmniej jednego azymutu i co najmniej jed
nej długości oraz na arbitralnym wyborze wartości współ
rzędnych jednego, całkowicie dowolnego punktu sieci.
Ten sposób postępowania został przedstawiony na przy
kładzie prostej sieci (rys. 1), zawierającej 5 obserwacji:
3 kąty o błędach średnich ±2", azymut boku AB pomie
rzony z błędem średnim ±2" oraz długość tego boku po
mierzoną z błędem średnim ±1 cm. Przy założeniu stałości
współrzędnych punktu A obliczono na podstawie obserwa
cji współrzędne przybliżone punktów B i C oraz przepro
wadzono wyrównanie metodą spostrzeżeń pośrednich. Uzy
skaną dokładność położenia punktów wyznaczanych B i C
charakteryzują elipsy błędów obliczone według powszech
nie znanych wzorów dotyczących tzw. elips błędu średnie
go (rys. 1).
Jest rzeczą oczywistą, że obierając jako punkt stały
inny punkt sieci, np. B lub C zamiast A, otrzymuje się
inne elipsy błędów punktów. W większych sieciach daje
się przy tym bardzo wyraźnie zaobserwować zależność
między wymiarami elipsy danego punktu, a jego odległo
ścią od punktu stałego.

nego rozwiązania, znanego pod mało precyzyjną nazwą
wyrównanie sieci niezależnych (free network, adjustment)
[1]. Przy wyrównaniu stawia się następujące podstawowe
warunki
vrpvr = min

(1)

dXτdX = min

(2)

ślad Qv = min

(3

skąd wynika, że
Zastosowano tu następujące oznaczenia:
V — macierz poprawek obserwacyjnych;
dX — macierz poprawek do współrzędnych przybliżo
nych;
p — macierz wagowa;
Qx — macierz wariancyjno-kowariancyjna współrzęd
nych wszystkich punktów sieci.
Jak widać, poza warunkiem podstawowym (1) metody
najmniejszych kwadratów dochodzi tu warunek dodatkowy
(2) dotyczący bezpośrednio współrzędnych wszystkich punk
tów sieci.
Udowadnia się, że rozwiązanie tak sformułowanego prob1emu wyrównawczego można uzyskać na gruncie teorii
uogólnionych odwrotności macierzowych:
dX = — QhL
(4)

Qh = N(NN)0- 'N(NN)0-1N

(5)

gdzie: L i N są macierzami układu równań normalnych
N dX + L = O (|N| = 0) odpowiadającemu warunkowi (1),
a (NN)0 jest macierzą nieosobliwą powstałą z macierzy NN
przez skreślenie k wierszy i k kolumn. Parametr k jest
tu liczbą stopni niezależności sieci, przyjmujący — w roz
patrywanych sieciach płaskich — jedną z wartości: 2, 3, 4.
Wartość k = 2 odpowiada sieci, dla której wyrównania
należy określić 2 wielkości (2 parametry przesunięcia sieci),
k = 3, gdy należy określić 3 wielkości (2 parametry prze
sunięcia oraz parametr orientacji lub parametr skali),

Rys. 1

Rys. 2

Opisane, tradycyjne postępowanie prowadzi zatem do
ocen wieloznacznych, bardzo zróżnicowanych w zaleznoÆi
od wyboru punktu stałego i, tym samym, mającym ogra
niczone znaczenie praktyczne.

⅛ = 4, gdy należy określić 4 wielkości (2 parametry prze
sunięcia, parametr orientacji i parametr skali).
Praktyczne stosowanie podanych wzorów jest uciążliwe
i pracochłonne. Istnieje możliwość znacznie prostszego roz
wiązania rozpatrywanego zadania wyrównania poziomych
sieci niezależnych, dla których spełnione być powinny na
stępujące warunki, będące konsekwencją warunku (2):
a) warunki przesunięcia

3. Koncepcja wyrównania sieci niezależnych

Wadliwość przedstawionego podejścia skłoniła kilku
geodetów-teoretyków do opracowania nowego, jednoznacz
446

∑dXi = o

(6)

i=î
VdYi = 0

(7)

»=1

b) warunek orientacji
2,(XidYj-yidXi) = o

(8)

4. Elipsy błędów różnic współrzędnych

Istotne znaczenie, zwłaszcza w sieciach niezależnych, ma
ocena wzajemnej dokładności położenia dwóch punktów
sieci. Ocena taka może być dokonana w sposób analogicz
ny do wypadku ocenv dokładności położenia punktu, jeśli
zamiast współrzędnych punktu zostaną wzięte różnice
współrzędnych dwóch punktów. Tak np. dla punktów B, C
przykładowej sieci można obliczyć

i= 1

ΛχBC = xc — xB

c) warunek skali

BC = yc-yb

2,(XjdXi+YidYi) = 0

(9)

W ujęciu krakowianowym otrzymuje się:

i=1

gdzie: dXi są elementami macierzy dX poprawek do współ
rzędnych przybliżonych wszystkich n punktów sieci.
Uwzględnienie warunków (6)—(9) w wyrównaniu metodą
spostrzeżeń pośrednich może być dokonane przez formalne
potraktowanie tych warunków jako równań poprawek
vx, Vy, va, vs o odpowiednio dobranych ze względów ra
chunkowych, dostatecznie dużych wagach pɪ, py, pa, Ps
(10)

vx= ∑dXi

I=I

«V = ∑dYi

GD

i=i
va= ∑(XidYi-YidXi)

(12)

i=i
(13)

vc= J(XidXi+YidYi)

i=1

W przykładowej sieci wykorzystywanej dla zilustrowa
nia treści artykułu należy wprowadzić wyłącznie warunki
(10) i (11), ponieważ orientacja i skala są określone pomia
rami azymutu i długości boku AB. Przyjmując dla popra
wek Vχ, Vy błędy średnie równe ±1 mm, otrzymano wyni
ki przedstawione na rysunku 2.
Jak widać, każdy z punktów sieci uległ przesunięciu,
każdemu jest przyporządkowana pewna elipsa błędów.
Niezmienny jest natomiast środek ciężkości punktów sieci
(14)

*s = ∑Xi

i=1
(15)

Ys= ∑ Yi

1=1

co wynika bezpośrednio z warunków (10) i (11). Położenie
sieci po wyrównaniu jest zatem określone współrzędnymi
przybliżonymi. Można powiedzieć, że warunek stałości wy
branego punktu sieci zostaje w ten sposób zastąpiony wa
runkiem stałości środka ciężkości.

Y=

ixC ~xB
lic -yB

= XF

(16)

Krakowian wariancyjno-kowariancyjny funkcji Y wy
nosi
Cov (Y) = F Cov (X) F
(17
gdzie: Cov(X) ’jest krakowianem wariancyjno-kowariancyjnym współrzędnych Xb, Vb, æc> Vc.
Na podstawie (17) można łatwo obliczyć błędy średnie
różnic współrzędnych oraz elipsę błędów różnic współ
rzędnych, która została przedstawiona na rysunku 3.
Warto tu jeszcze raz podkreślić, że pod względem poję
ciowym opisane postępowanie jest w pełni analogiczne do
stosowanego przy obliczaniu błędów średnich i elips dla
pojedynczych punktów, ponieważ różnice współrzędnych
mogą być również traktowane jako współrzędne, tyle, że
obliczone względem początku układu przyjętego w wybra
nym punkcie sieci.
5. Nowe podejście do oceny dokładności wzajemnego poło
żenia punktów

W pracach [7], [8], [9] zaproponowano i opisano oryginal
ną metodę oceny dokładności wzajemnego położenia dwóch
lub trzech punktów sieci za pośrednictwem par funkcji,
których wariancje i kowaniancjfe mają cechę inwariantności przy przesunięciach, obrotach i zmianach skali układu
współrzędnych. W pierwszym wypadku funkcjami tymi
są azymut i Iogarytm naturalny długości boku, w dru
gim — kąt i tzw. Iongian. Na podstawie wariancji i ko
wariancji obliczanych dla par tych funkcji można uzyskać
wartości odpowiednich błędów średnich oraz wykreślić
elipsy błędów, stanowiące graficzną prezentację wzajemnej
dokładności położenia punktów sieci.
Kierując Czytelnika do wspomnianej literatury w celu
zapoznania się z tą metodą, w pracy niniejszej podano
tylko rysunki przedstawiające elipsy błędów dla rozpatry
wanej przykładowo elementarnej sieci. Rysunek 4 i 5 za

Rys. ·) À

Rys. 5
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wiera elipsy azymutów i Iogarytmow długości. Osie błędów
długości są skierowane wzdłuż boków, osie błędów azymu
tów — prostopadle do boków. Rysunek 6 i 7 przedstawia
elipsy kątów i Iongianow według konwencji przyjętej w
pracach J. Gazdzickiego.

są jednak z ustaleniem położenia środka ciężkości punk
tów sieci, a ich interpretacja dla oelów praktycznych budzi
wątpliwości.
3. Analizę dokładności wzajemnego położenia dwóch
punktów dokonywaną przy operowaniu różnicami współ
rzędnych można uznać za dogodniejszą ze względów inter
pretacyjnych od wymienionych wyżej metod dotyczących
położeń pojedynczych punktów. Wadą jest jednak nadal
zależność wyników od wyboru układu współrzędnych.
4. Metoda oceny dokładności wzajemnego położenia
dwóch punktów przy wykorzystaniu pary funkcji: azymut,
Iogarytm długości, ma zalety poprzedniej metody, prowa
dząc jednocześnie do wyników całkowicie niezależnych od
układu współrzędnych.
5. Metoda oceny dokładności wzajemnego położenia
trzech punktów ma istotne znaczenie dla analizy elemen
tarnych figur sieci oraz całości sieci.
6. Obliczenie wariancji i kowariancji niezbędnych dla
oceny dokładności wzajemnego położenia par i trójek punk
tów może być dokonywane na podstawie wyników wy
równania przy najprostszych warunkach określających po
łożenie, orientację i skalę sieci.
Należy nadmienić, że w licznych pracach z dziedziny
pomiarów inżynieryjnych, miejskich i katastralnych różni
autorzy (T. Błachut, W. Reek, B. Wahl, J. Villasana) podkreślają ważność pojęcia dokładności sąsiedz
twa (neighbourhood or relative accuracy). Istniejącym w
tym zakresie tendencjom odpowiadają metody G a ź d z ί
ο k i e g o podane w pracach [7], {8], 191.
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427

.

80

Poczobutt-Odlanicka A. — patrz Odlanicki-Poczobutt M........................

10

354

Poczobutt-Odlanicki Μ. — patrz Odlanicki-Poczobutt M.........................

10

354

...

.

1

III okł.

12

Polak Μ. : Idea swobodnego wyrównania sieci geodezyjnych ijej znaczenie
dla geodezyjnych pomiarów przemieszczeń poziomych...................... 12

403

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAMETRYCZNEGO

Przewoźnik Cz.: Realizacja podstawowych zadań wynikających z Pro
gramu rozwoju geodezji i kartografii............................................ 10

325

Przybylski A. : Wpływ przeszkód w pobliżu osi celowej na wyniki pomia
rów lunetowych — na przykładzie niwelacji................................. 10

Bujakiewicz Al.,Preuss R.: Ocena przydatności kamery Wilda P-31 do
pomiarów inżynierskich................................

2

61

337

Przybylowski K. — patrz Ofierska E..........................................................

7

231

Jankowski Cz. : Budowa bloku aerotriangulacji przestrzennej z pojedyn
czych modeli składających się z trzech fotogramów......................

8

284

Rak H. — patrz Janecki J................................................................................... 5
Rostkowski J. : Zailania naczelników gmin w racjonalnym wykorzystaniu
ziemi................................................................................................... 6

153

Kaczyński R.: Addytywna przeglądarka MSP-4 .................................
6
Kaczyński R., Wozniewski Μ.: Próba zastosowania Stercofotogrametrii
podwodnej w hydrobiologii.................................................................. 2

205

Linsenbarth A.: Satelitarna kamera WielospektralnaMKF-6
...
Linsenbarth A.: Działalność naukowo-techniczna Międzynarodowego
Towarzystwa Fotogrametrycznego.................................................

6

203

7

237

Rychlewski G.: Obserwacje odkształceń słupa linii wysokiego napięcia,
zachodzących pod wpływem otworowej eksploatacji siarki ....
7
Rygielski J.: Identyfikacja punktów stałych przy wyznaczaniu przemiβs∑czeń poziomych — metodą eliminad.................................................. 6
Rygielski J.: Mapy Tatr.......................................................................

188

63

221
*

179

12

429

Sankowski C. — patrz Leszczyński A.............................................................. 6

180

Serafin St., Lang St., Pasiak R.: Badania dokładności pomiaru długości
instrumentem DAHLTA 010 Zeissa i łaty z pomocniczą podziałką
poprzeczną............................................................................................. Ί

Piasecki Μ. B.: Anahza dokładności opracowań fotogrametrycznych
terenów zabudowanych........................................................................3
Preuss R. — patrz Bujakiewicz Al.................................................................... 2

94
61

209

Woiniewski Μ. — patrz Kaczyński R.............................................................. 2

63

II

Nr

Str.

π

BIULETYN KARTOGRAFICZNY

Mistrzowstwa Polski Geodetów h, Piłce Nożnej, Łódź'77 — J, ŋorski

Bialkowa-Traczewska Z. — patrz Traczewska-Bialkowa Z..........................2

65

Komitet Naukowo-Techniczny Naczelnej OrgansTichnicznej ds.
Jakości — A. Dobrzyński
....
...................... 2

Cytowski H. W. : Technologia kolorystyki mapy...................................... 4

132

Nr

Str.

1

27

57

Z prac Sekcji Geodezji Urządzeń Rolnych ŚgP — St.Trautsolt...

2

57

II Ogólnopolski Rajd Geodetów — J. Gałuszka................................................ 2

57

Komunikat Komisji II Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrycz
nego— J. Butowtt.........................................................................................2

58

96

Najlepiej w tenisa stołowego grają geodeci z OPGK h, Łodzi — Z. Plociennikowski
..................................................................................................... 2

58

Traczewska-Bialkowa Z.: III Ogólnopolska Konferencja Historyków
Kartografii w Krakowie....................................................................... 2

65

Sukces poznańskich geodetów i urządzeniowców ¼, 250-lecie geodezji m.
Poznania — A. Dobrzyński....................................................................... 3

91

Z działalności Sekcji Kartograficznej SGP — L. B........................................11

396

Dzień Seniora Geodety w Poznaniu — I. Bucholc.................................... 3

92

Problemy nawigacji kosmicznej..................................................................4

129

Seminarium na temat pantografu optycznego PO 20................................. 4

129

Dni Jakości Poznańskich Geodetów — A. Dobrzyński.............................. 4

129

Plenarne Zebranie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SGP h, Opolu —
Z. Kasperska........................................................................................5

163

Dzień Geodety na Opolszczyznie — Z. Kasperska............................. 5

164

Wyniki pracy geodetów i kartografów w 1977 roku.......................... 5

164

Geodeci — szachiści—T. Mielnik.......................................................... 5

164

Cytowski H. W. : Folie i filmy graficzne. Stabilność i procesy reproduk
cyjne
.................................................................................................... 12
Nowicka H. : Obliczanie różnic barwy oryginału i reprodukcji z zastoso
waniem współrzędnych barwy Huntera................................................. 3

442

BIULETYN INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Bohonos B., Diwigalowski F.: Wyniki badania praktycznej dokładności
aerOtriangulacji z Tdezaleznych modeli, pomierzonych na Stereokomparatorze precyzyjnym........................................................................5
Cisak J. : Nowe spojrzenie na problem współczynnika wydłużema termicz
nego drutów inwarowych.................................................
. . 11

Dobrzycka Μ. : Systemy przenoszenia jednostki długości na bazy wzor
cowe
. . <....................................................................................
Diwigalowski F. — patrz Bohonos B.

167

399

9

321

Założenie filii Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego w Krakowie
— Wł. Mierzwa, U. Ślusarczyk.......................................................... 6

...................................................... 5

167

I Ogólnopolski Zjazd Geodetów Kolejarzy — H. Siadak...................

103

Kursokonferencja nt. problemów organizacji, zarządzania i ekonomiki
w geodezji i kartografii — J. Sujecki...........................................
7

199

6

VIII Konkurs Jakości Prac Scaleniowych i Wymiennych — J. Bielański .

Janusz W. : Metody precyzyjnego pomiaru odległości poziomych i pio
nowych ... —........................................................................... 3

Kowalski H., Ney B.: Działalność naukowo-badawcza Instytutu Geodezji
i Kartografii w 1977 roku.................................................................. 3

101

200

7

235

7

IIIokl.

Współpraca Zjednoczenia ,,Geokart” z nigeryjską firmą NASCO —
— A.J. ........................................................................................................... 7

IVokl.

Porozumień.e o współpracy GUGiK i SGP — T. Dulski

....

236

Linsenbarth A.: Aktualne i perspektywiczne możliwości wykorzystania
teledetekcji w gospodarce narodowej.................................................. 1

31

Inż. Ignacy Kaczmarek na tle rozwoju geodezji miejskiej Poznania —
— Μ. Grześkowiak.............................................................................

8

279

Ney B. — patrz Kowalski H.............................................................................. 3

101

Kobiety — kobiietom — K. Polrolczyk....................................................

8

281

Sujecki J.: Wdrażanie wyników prac naukowo-badawczych z zakresu
geodezji i kartografii........................................................................... 11

397

Techniczno-ekonomiczne i organizacyjne problemy dotyczące automaty
zacji prac geodezyjno-kartograf cznych. Konferencja w Budapeszcie,
5—7 kwietnia 1978 roku — E. Dąbrowski, B. Wiśniewski ...

8

283

Toruński A. : Określenie pozycji śmigłowca w powietrzu z wykorzystaniem
dalmierza elektrooptycznego Telemetr DLS.................................

Koleżanki i Koledzy — Prezydium ZGSGP.....................................

7

239

BIULETYN CENTRUM INFORMATYCZNEGO GEODEZJI I KARTOGRAFII

Geodeci Poznania swemu miastu — A. Dobrzyński............................ 9

316

Konkurs na najlepszego ucznia—A. Sadlocha.................................. 9

317

Sztandar Przechodni dla OPGK w Gdańsku — A. Nalepa

.

.

10

.

Integracja młodzieży geodezyjnej — K. Wachowski.........................
Baranowski Μ., Bogobowicz Μ.: Zastosowanie komputerów h, karto
grafii tematycznej w Wielkiej Brytanii...........................................4

291

9

III Zlot Geodetów Makroregionu Środkowo-Wschodniego — St. Golec .

10

4

Gaidzicki J.: Aktualne problemy numerycznego opracowania podstawo
wych Sieci geodezyjnych ......... ....

2

Gaidzicki J.: Rozwój automatyzacji w kartografii w świetle sympozjum
AUTO CARTO III................................................................ 10
Gaidzicki J.: Wyrównanie współrzędnych w procesach digitalizacji map .

Gombrych I.: Centralny bank danych geodezyjnych.....................

357

135
Komisja ds. Kobiet apeluje — K. Półrolczyk....................................... 10

Bogobowicz Μ. — patrz Baranowski M...................................................

356
356

10

12

8

Milewski J. : Program wyrównania dużych sieci liniowo-kątowych na EMC
„Odra” serii 1300 .................................................................................. 6
Wahl B.: Wybrane metody oceny dokładności niezależnych sieci pozio
mych
.............................................................................................12

Apel z okazji 35-Ieca PRL Kolegium Zjednoczenia Przedsiębiorstw Geo
dezyjno-Kartograficznego ,,Geokart” do KSR i załóg wszystkich przed
siębiorstw geodezyjno-kartograficznych w kraju................................11

386

67

Zgromadzenie Wyborcze Delegatów Kół Oddziału Wojewódzkiego SGP
w* Zamościu — A. Wróbel...................................................................... 11

386

358

Międzynarodowe Sympozjum na temat :,, Planowanie, ekonomia i wykształ
cenie w fotogrametrii”, Kraków, 8—10 sierpnia 1978 roku — Zb.
Sitek............................................................................................................... H

388

444

Możliwości geodezji w zakresie dostarczania informacji o terenie —
— S. Balcer...........................................................
... 11

389

287

Mój start w zawodzie.................................................................................H

390

390

207

Nominacje profesorskie.......................................................................11
Samochód narzędziem pracy geodety. IV Samochodowe Mistrzostwa
Polski Geodetów (26—28 V 1978) A. Dobrzyński........................... 11

446

Z ŻYCIA ORGANIZACJI I Z TERENU

Niecodzienna uroczystość w Zakładzie Terenowym w Obornikach Wielko
polskich— T. Nowakowski........................................................................ ɪ

/ Mistrzowstwa Polski Geodetów w Strzelaniu Sportowym — Sz. Kostelnik................................................................................................................ɪɪ

391

391

Komunikat................................................................................................. H

391

Komunikat — I. Domiński............................................................................ 11
Powołanie Wojewódzkiego Oddziału SGP ¼, Gorzowie Wielkopolskim —
— J. Piechówka................................................................................... 12

391

434

/// Dni Techniki Regionu Łódzkiego — T. Telega..............................

12

436

12

437

12

439

23

Kursokonferencja na temat: Kształtowanie struktury przestrzennej ob
szarów wiejskich — T. Kurylowicz.................................................

Jubileusz 25-Iecia Oddziału Zielonogórskiego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich — J. Pierzniak.............................................................................. ɪ

24

Narada szkoleniowa Klubu Użytkowników ETO — A. Bieńkowski,
J. Siedlecki...............................................................................................

XI Zlot Geodetów Oddziału Kieleckiego SGP u* Kozienicach — J. Rud
nicki ..................................................................................................................ɪ

25

Rajdjesienny w ramach obchodów 250-lecia geodezji m. Poznania. Poznań
— Czerniejewo, 9—10 października 1977 roku — A. Dobrzyński . .

27

1

IIIokl.

135

KRONIKA WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ — St. Tr.
11/393, 12/440

III

Nr

Str.

KRONIKA WYDZIAŁU GEODEZJI I URZĄDZEŃ
ROLNYCH ART * OLSZTYNIE — St. Goraj
12/440
'**
⅛⅛
INFORMACJE Z GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI
I KARTOGRAFII —T. Dulsld

5/165, 6/201, 7∕ΠI old., 8/III okł., 10/ΙΠ okł., 11/395, 12/441

Nr

131

Prof. Dimitr Stojczew — bułgarski przyjaciel — oprać. W. Kłopociński .5

166

Inż. Jan Tadeusz Szczuka — oprać. St Pachuta.......................................... 9

318

Inż. Jan Janas — oprać. J. Jurkowski............................................................9

319

Mgr inż. Modest Kamieński — oprać. K. Bogaczyk.................................. 11

394

Mgr inż. Jan Zolobinski— oprać. St. Olejniczak.................................. 12

IIlok

Mgr inż. Andrzej Wachowski — oprać. E. Lewandowski

Z PRAC RADY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ — T. Dulski
6/202, 9/320

30

Rozwiązanie zadania nr 170 — SJT................................................................. 2

59

Doc. dr inż. Janusz Tatarkowski — oprać. Μ. Plewako

92

5/166, 6/III okl., 8/III okł., 10/IV okł.

Treder J.: Toponimia byłego powiatu puc
kiego— rec. Z. Brocki
.... 2
Okolice E,blaga. Mapa turystyczna. 1 :
: 125 000 — rec. Z. Brocki ... 3
Geodeticky a Kartograficky Obzor
Nr 4 — kwiecień 1975 r................................ 2
Nr 5 — maj 1975 r........................................... 2
Nr 6 — czerwiec 1975 r................................ 2
Nr 7 —lipiec 1975 r........................................ 2
Nr 8λ— sierpień 1975 r.................................... 2
Nr 9 — wrzesień 1975 r................................. 3
Nr 10 — październik 1975 r.......................... 3
Nr 11 — listopad 1975 r.................................3
Nr 12 — grudzień 1975 r............................... 3

Nr

Str.

Nr 1-3 — styczeń-luty-marzec 1976 r. .

.

4

Geodezja i Kartografia (Moskwa)
Nr 5 —maj 1976 r.....................................

4

.

.

Nr II∕ΓV — październik 1975 r. ...

INFORMACJA GŁÓWNEJ KOMISJI
SAMOPOMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
2

60

2

60

Nr 1—styczeń 1976 r..................................... 2

III okł.

Österreichische Zeitschrift für Vermessungswesen und
Photogrammetrie

Nr 2 — październik 1974 r........................... 4

III okł.
III okł.
III okł.

Nr3 — grudzień 1974 r...................................4

Nr4 — luty 1975 r............................................. 4

Nr 2 — grudzień 1975 r...................................4

Za wrzesień 1977 roku

.

.

.

.

1

17

Za październik 1977 roku

.

.

.

.

2

34

Za listopad 1977 roku

....

4

130

Za grudzień 1977 roku

.

.

.

.

6

170

Za styczeń 1978 roku .

.

.

.

.

6

174

Za luty 1978 roku .

.

.

.

.

7

227

IIIokł. Za marzec 1978 roku .
IIIokł. Za kwiecień 1978 roku

,

.

.

.

7

III okl.

.

.

.

.

7

III okł.

IIIokł. Za maj 1978 roku .
IIIokł. Za czerwiec 1978 roku

.

.

.

.

8

265

.

...

10

332

.
.
.
.

... 10
. . . 11
... 11
... 12

Vermessungstechnik

III okł.

Str.

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA

1/29, 2/III okł., 3/III okł., 5/III okł., 6/III okł., 8/IV okł.,
9/ΙΠ okł., 11/III okł.

Mensuration, Photogrammetrie, Genie ru
ral. Vermessung, Photogrammetriei
Kulturtechnik. Fachblatt
Nauka. Nr II — czerwiec 1975 r. .

Nr

III okł.

100

Geodetski list

V

IH okł.
-

Nr1 — lipiec 1974 r........................................ 4

Nr 4-6 — kwiecień-maj-czerwiec 1975 r. .
4
Nr 7-9 — lipiec-sierpień-wrzesień 1975 r. .
4
Nr 10-12 — październik-listopad-gru- 4
dzień 1975 r...........................................
Zeszyt poświęcony piątemu Kongresowi
Inżynierów Geodetów i Geometrów
Jugosławii — 1975 r.....................................4

Str.

60

60
60
60
60
60
IIIokł.
IIIokł.
IIIokł.
IIIokł.

.

Rozwiązanie zadania nr 169 — St. J. T............................................................ 1

INFORMACJE

WŚRÓD KSIĄŻEK I WYDAWNICTW

.

393

59

Nr

.

11

Mgr inż. Andrzej Rogoziński—oprać. Zb. Śliwiński.............................. 2

3

.

KĄCIK ZADAŃ

IN MEMORIAM

....

Str.

Prof. dr hab. Leszek Ratajski — oprać. L. Brokman.............................. 4

III okł.

Za
Za
Za
Za

lipiec 1978 roku
sierpień 1978 roku
wrzesień 1978 roku
październik 1978 roku

344
IIl okł
III okł
44

Γ2KEXHMK B., !!!ΕΒΙΒΑ A.: OcHOBHaa κapτa μ eft
yrιeτa 3eMjιn. Prz. Geod. r.50:1978 Ni 12 cτp. 401

cbh3m c

κapτoft

Abtopm nepejχaκ>τ TJiaBHMe CBeaemiH oCochobhoü κapτe a τaκxe κapτe yπeτa
3ewjiH h CoaepxaHMH oτπx κapτ. ΠpeacτaBJiaιoτ apryMβHTM 3a CoeanHeHneM ocHOBHOii κapτb. c κapτθH yπeτa 3βMan.

ΠOJIMK Μ.: Maea cbo6ojjhoγo yPaBHMBaHHa reoae3H∏ecκMx ceτeft n eë
3Ha'ieHMe a∏h reo;je3H>iecKHx ropM3θHτaatHMx CMe□χeHMH. Prz. Geod.
T.50:1978 Ns 12 cτp. 403
Abtop πpeacτaBaaeτ Maeft CBoôoaHOro ypaBHMBaHMH reoae3∏Hecκnx ceτeft, cpasHHBaeτ CBoOoaaMe ypaBHHBa∏He c KaacnnecKMM ypaBHUBamieM h poccyxaaeτ
∏PMΓθaHOCTB CBOOoaHOTO ypaBHMBaHMH A-TH Γeθae3MHeCKMX H3MepeH∏a Γ0P∏30Hτa.τibHMx HepeMeiaeHMH.

MO32KYXMH O. A.: y∏eτ peφpaκμnM b aBθxcτopθHHβM reoae3∏'iecκoM
HMBejinpoBaHMK> Meτo^θM MeTeopoaorMHecKMX H3MepeHMM. Prz. Geod.
P.50:1978 Ns 12 cτp. 405
Abtop πoaaeτ OCHOBHMe φopMy.τM κacaκ>m∏ecH φeφpaκ∑m∏ π eë BanHHHe Ha
pe3yaBτaτM HMBeanpoBaHHH. ΠoaaHθ pa3yπι>τaτM 3κcπepnMeHτa∏bHθiι πpoBepκκ
πpeacτaB∏eHMX φopκιya.

K)3EΦAIJIOK H.: Peκy.τLτ∏BanMH h 3eM.τeycτpo⅛cτBθ 33eBacτnpoπaHhmx 3eMe.τB OBpaneBOM 3po3Meπ. Prz. Geod. T.50:1978 Ns 12 cτp. 411
Abtop πpeacτaBaaeτ BasniMe Bθ∏pocM 3eMaeycτpo½cτBa 3aeBacτnpoBaHHMX 3eMeaB OBpaHOBOM 3po3fteπ. OOcyxaeHo pa3HMe bo∏pocm 3βMaeycτpo½cτBa τex
OBparOB MX HHKBMaiipOBaHHH HΠM MCΠOΠB3OBaHMH. ΠpθBθa∏T SKOHOMMHeCKHft aHa∏H3 cπoco6ob 3eMaeycτpoπcτBa 0Bpar0B μ πoaaeτ ero nτorn.

ΓMBIPEK H.: BaMHHne 6a3∏ca Ha tohhoctb πpoBem∏BaHMH MeτojjθM
πp∏M0M 3acenκH. Prz. Geod. T.50:1978 Ns 12 cτp. 416
Abtop aHa.τM3∏pyeτ tohhoctb pa3O∏BKM SaeMeHTOB coopyxeH∏H MeτoaθM np∏M0ft
3aceπκπ. Il3.τaraeτ φopπyabi KacaromMeca tohhoctm pa3θMBκn B kotopmx pa3aeaeHO BanaHae Sa3∏ca M πpoBem∏BaeMθft κθHcτpyκnMM. ∏oaaeτ OTHOCHTenbHBie
HHφpθBBie ∏p∏MepbI.

IKAK Μ.: CeML .τeτ aeHτe.τbHθcτn Oτae.τa MccaeaOBannft Γeojχe3MHecκo-KapτorpaφMtιecκoro Oκpyjκπoro Πpea∏p∏HTMH b KaτoB∏pax. Prz. Geod.
T.50:1978 Ns 12 cτp. 424
Abtop πpeacτaBaaeτ aocTiixenim ceMii aeτ aeπτeabH0CTH Oτaeπa HccaeaOBaHnft
Γ.Κ.Ο.Π. b KaτoBiι∏ax. OOcyxaeHO pa3B∏THe Oτaeπa, πoaaκo noapo6HO aa∏HBie,
KacaromnecH Ooaee ∏HτepecHMX McnoaHeHHMX pa60τ b tom Hncae n 3a py6exoM
cτp^.Hbi.

Γne τe napycHue cyfl∏a? (HnτepBi>ιo y Mrp.
TCBCKoro). Prz. Geod. T.50:1978 Ns 12 cτp. 427

mh>k.

BapnaBa Kaono-

Bmbhihm a∏peκτop BapmaBCKoro Γeoae3∏Hecκoτo Πpea∏P∏HT∏H Bbicκa3MBaeτcH
Mexay ∏POH∏M no BonpocaM κapτM ropoaa h φoaπ reoae3ncτ0B b peaa∏3aιr∏n
κa∏Hτa.τθB∏oxeH∏M b o6aacτιι ropoaa.

PMΓEJIBCKJ4 Μ.: Kapτu Taτp. Prz. Geod. T.50:1978 Ns 12 cτp. 429
Abtop πoaaeτ ocnoBHMe MHφopMannM 0 κapτorpaφMiι Taτp, oδcyxaaeτ κapτm
otero paiiOHa HanMHaa oτ 16 Beκa. ffp cτaτbH∏ πpn.τoxeHθ nepeneHb κapτ Taτp
h noaaHO nx aBτopoB, Macmτa6 κapτM a τaκxe roa M3aaHHH.

GRZECHNIK B., SZEJBA a.: Carte principale et carte du registre
de terres. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 12 p. 401
Bes auteurs donnent les informations les plus importantes au sujet de la
carte principale et la carte du registre de terres. Ils indiquent quels sont
les sujets de ces deux cartes et expliquent pourquoi elles devraient former
un seul ensemble.

POLAK Μ.: Idée de libre compensation des réseaux géodésiques et
son importance pour le mesurage des déplacements horizontaux. Prz.
Geod. Vol. 50: 1978 no 12 p. 403
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L’auteur présente son idée de compensation libre des réseaux géodésiques.
En comparant la compensation libre avec la compensation classique il considère
les advantages de la première pour les mesurages des déplacements hori
zontaux.
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MOZŻUCHIN O. a.: L’influence de la réfraction sur le nivellement
double par méthode des mesurages météorologiques. Prz. Geod. Vol.
50: 1978 no 12 p. 405
L’auteur donne les formules principales pour la réfraction et son influence
sur les résultats du nivellement. Il donne un rapport d’une verification
experimentale de ces formules.

KURZYNKA J., SIKORSKI K.: Examen de la verticalité d’un mât
de TV à Pieczew par mesure sur une vue unique. Prz. Geod. Vol. 50:
1978 no 12 p. 408
On a présenté les résultats d’examen de la verticalité d’un mât de radio-télévision par méthode de mesure sur une vue unique. Les auteurs ont
comparé les déformations déterminées sur la base des vues inclinées avec
les déformations déterminées sur la base des vues verticales.

JÓZEFACIUK Cz.: Récultivation et aménagement des terres dévastées
par l’érosion des ravins. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 12 p. 411
L’auteur présente les très importants problèmes d’aménagement des terres
dévastées par l’érosion des ravins. Il décrit des differentes méthodes d’aména
gement de ces ravins, ou leurs liquidation, ou leurs exploitation. Il donne
une analyse économique de ces méthod d’aménagement des ravins et des
exemples de leurs résultats.

GMYREK J.: Influence de la base sur la précision du jalonnement
par méthode d’intersection des angles. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 12
p. 416
L’auteur analyse la précision du jalonnement des éléments de construction
par méthode d’intersection. Il donne les formules pour la précision du jalon
nement ou il sépare l’influence de Ia base de l’influence de la construction
jalonnée. Il donne des exemples numériques.

HOPFER A.: Problèmes de l’aménagement rural et son économie
dans des pays choisies non-européens. I-re partie Problèmes de
régulation de la structure des propriétés agricoles au Japon et au
Taiwan. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 12 p. 419
On présente les problèmes de régulation de la Sturcture des propriétés agrico
les au Japon et au Taiwan, des pays de dense population et pas grand terram
de cultivation agricole.

Do)

ŻAK Μ.: Sept années d’activité du Bureau de Recherche et Experi
mentation OPGK è Katowice. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 12 p. 424
L’auteur
cherche
de cette
ressants

présente les résultats de sept années d’activité du Bureau de Re
et Experimentation OPGK à Katowice. Il parle du développement
institution et fournie des données détaillées au sujet des plus inté
travaux, quelques uns exécutés à l’étranger.
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Ou sont ces bateaux à voiles? (Interview avec mgr ing. Wacław Klopociński). Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 12 p. 427
L’ancien directeur de !’Entreprise de Géodésie à Varsovie parle entre autres
au sujet des cartes de villes et le rôle du géomètres dans la réalisation des
Uivestitions sur les terrains des villes.

RYGIELSKI J.: Cartes de Tatry. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 12 p. 429
L’auteur donne les informations principales sur la cartographie de la montagne
Tatry. Il présente les cartes de cette région depuis le XVI siècle. Une liste
de cartes de la montagne Tatry est jointe à l’article, avec les noms des
auteurs <fc chaque carte, son echelle et la date de publication.

LIPIÑSKI Br.: Cartes touristiques pour les touristes navigateurs d’eau
douce. Prz. Geod. Vol. 50: 1978 no 12 p. 433
On présente les résultats d’une discussion au sujet des cartes touristiques
pour la navigation touristique d’eau douce. Un représentant du ’Przegląd Geo
dezyjny’ a conduit cette conversation avec plusieurs membres de la Société
Polonaise de Tourisme et Chorographie.
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Mgr inż. JAN ŻOŁOBIŃSKI

W dniu 30 maja 1978 r. zmarł w
Gdańsku po krótkiej i ciężkiej cho
robie mgr inż. geodeta Jan Żołobiński
— ceniony specjalista, niestrudzony
działacz
Stowarzyszenia
Geodetów
Polskich, nieodżałowany kolega, czło
wiek wielkiego serca, łubiany nauczy
ciel i wychowawca młodej kadry
technicznej.
Mgr inż. Jan Żołobiński urodził się
7 września 1909 r. w Lublinie. Studia
wyższe ukończył na Wydziale Inży
nierii Politechniki Warszawskiej w
1936 roku. Pracę zawodową rozpoczął
w 1936 r. w biurze mierniczego przy
sięgłego, mgra inż. Antoniego Sadow
skiego, w Warszawie, gdzie pracował
do wybuchu II wojny światowej jako
wykonawca różnych prac geodezyj
nych.
Brał czynny udział w kampanii
wrześniowej w stopniu podporucznika.
Po zakończeniu kampanii dostał się
do niewoli i przebywał w oficerskich
obozach jeńców wojennych, gdzie
udzielał się aktywnie w Kole Geode
tów Polskich.
Po zakończeniu działań wojennych
przystąpił do pracy w biurze mierni
czego przysięgłego, mgra inż. Stefana
Brudkiewicza w Lublinie. W 1946 ro
ku przeniósł się do Gdańska i rozpo
czął pracę w biurze mierniczego przy
sięgłego, mgra inż. Tadeusza Arci
szewskiego, przy pomiarze portu gdań
skiego. Od 1949 roku do 1 I 1974 pra
cował w Państwowym Przedsiębior
stwie Mierniczym w Gdańsku na sta-
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nowiskach: kierownika pracowni ka
meralnej, po. dyrektora, starszego in
spektora kontroli technicznej i na
czelnego inżyniera. Od 1 stycznia
1974 r. pracował na stanowisku głów
nego specjalisty ds. technologii w
Państwowym Przedsiębiorstwie Geo
dezyjno-Kartograficznym w Gdańsku.
Od 1962 r. do czasu zgonu był wy
kładowcą przedmiotów fachowych w
Technikum Geodezyjnym w Gdańsku
i w Pomaturalnym Studium Geode
zyjnym przy Państwowej Szkole Bu
downictwa w Gdańsku. Kolega Jan
Żołobiński wyróżniał się znajomością
zawodu. Swoją wiedzę i doświadczenie
przekazywał umiejętnie młodej ka

/

drze geodezyjnej. Duże uznanie zyskał
jako biegły sądowy na terenie woje
wództwa gdańskiego.
Do ostatniej chwili życia brał czyn
ny udział w pracach Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w Oddziale Gdań
skim, pełniąc różne funkcje. W pracy
społecznej był niestrudzony i zaanga
żowany; był znany i ceniony jako do
bry kolega, o dużym wyrobieniu spo
łecznym, na którego słowie można by
ło zawsze polegać.
Za wysiłek i poświęcenie w pracy
zawodowej i społecznej został odzna
czony Srebrnym i Złotym Krzyżem
Zasługi, Brązowym Medalem „Za Za
sługi dla Obronności Kraju”, Złotą
Odznaką ,,Za Zasługi w Dziedzinie
Geodezji i Kartografii”, Złotą Hono
rową Odznaką NOT, Odznaką Hono
rową „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”,
Złotą Honorową Odznaką SGP oraz
wieloma dyplomami i nagrodami.
Trudno pogodzić się z faktem, że
kolegi Jana Żołobińskiego więcej już
nie zobaczymy. Przedwczesna śmierć
zabrała Go z naszych szeregów w peł
ni sił i energii, która zawsze cecho
wała Jego pracę zawodową i społecz
ną. W dniu 2 czerwca 1978 r. przyja
ciele. koleżanki i koledzy z głębokim
żalem żegnali serdecznego i oddanegokolegę — Jana Żołobińskiego.
Cześć Jego pamięci!

Stanisław Olejniczak
Gdynia

Dokończenie z IV okładki

Treść książki uzupełniają liczne ry
sunki i fotografie, ułatwiające czytel
nikowi przyswojenie i zrozumienie
materiału. Zamieszczone w książce
przykłady badań odkształceń różnych
obiektów wyposażone są wystarczająco
w zestawienia liczbowe wyników, wy
kresy i inne materiały ilustrujące
opisy przypadków oraz nadające oma
wianym przykładom charakter techno
logiczny.

Na podkreślenie zasługuje ścisłość,
a jednocześnie przystępność przedsta
wienia w książce rówmież takich jej
partii, które dotyczą zagadnień z na
tury swej złożonych i subtelnych.
Prof. T. Lazzarini, bezpośredni
autor większej części dzieła oraz kie
rownik zespołu autorskiego jego cało
ści, stwierdził, w przedmowie do
książki, że przeznaczeniem jej jest
przyjście z pomocą teoretyczną i prak

tyczną inżynierom geodetom pracują
cym w dziedzinie precyzyjnych pomia
rów przemieszczeń budowli oraz że
książka może służyć również studen
tom wydziałów geodezyjnych wyż
szych uczelni technicznych. Nie ule
ga wątpliwości, że recenzowana książ
ka znakomicie spełnia tak określone
zadania. Decyduje o tym jej wysoki
poziom naukowy, duże doświadczenie
zawodowe Autorów, wywierające po
zytywny wpływ na dobór i sposób
ujęcia treści oraz właściwa forma ję
zykowa. Jest pewne, że zarówno w
kraju, jak i za granicą, dzieło prof.
Tadeusza Lazzariniego i jego współ
pracowników spotka się z nie mniej
szym
zainteresowaniem,
niż jego
pierwsza książka z 1961 roku. Auto
rowi niniejszej recenzji dane było wie
lokrotnie osobiście stwierdzić duże za
interesowanie i ogromny wpływ te
*j
książki w silnych naukowych i fa
chowych
ośrodkach
zagranicznych.

Wśród wykonawców geodezyjnych ba
dań odkształceń oraz wśród studen
tów, książka prof. Lazzariniego zyska
ła ogromną popularność, a jej Autor
zaskarbił
sobie
wysokie
uznanie,
wdzięczność i szacunek. Od wydania
tamtej książki minęło jednak sporo
czasu, jej nakład dawno został wy
czerpany, w technice pomiarów geo
dezyjnych nastąpił znaczny postęp,
geodezyjne metody badania odkształ
ceń zyskały prawo obywatelstwa w
budownictwie. Nowe dzieło prof. T.
Lazzariniego,
doniosłe
wydarzenie
wydawnicze w naszej branży, oczeki
wane przez inżynierów praktyków i
przez adeptów
*
zawodu, jest bardzo
na czasie. Niechybnie odegra ono du
żą, pozytywną rolę w dalszym rozwo
ju i w upowszechnianiu nowych zdo
byczy nauki i techniki, w zawodo
wym przygotowaniu i doskonaleniu
kadry geodezyjnej.
Doc. dr hab. inż. Bogdan Ney

Biblioteka Główna

LAZZARINI T. i inni: Geodezyjne
pomiary prz'.1o'15zczen budowli i ich
otoczenia. PPVvK, Warszawa 1977.
Str. 638.
W 1961 roku ukazała się, wyCana
przez PPWK, książka profesora Ta
deusza Lazzariniego pt. Geode
zyjne pomiary odkształceń i ich za
stosowanie w budownictwie. Szczegó
łowa recenzja tego dzieła, napisana
przez Aleksandra Płatka, zamie
szczona była na łamach Przeglądu
Geodezyjnego nr 9 w 1962 roku. W
jej zakończeniu recenzent pisał: Oce
niając książką prof. T. Lazzariniego
na tle literatury światowej należy
stwierdzić, że w skali międzynarodo
wej stanowi ona pierwsze i do chwili
obecnej jedyne obszerne i gruntowne
opracowanie naukowe tematyki po
miarów odkształceń. Książka jest po
ważnym dziełem naukowym przedsta
wiającym aktualny stan wiedzy w
dziedzinie geodezyjnych pomiarów od
kształceń. Pomimo upływu 16 lat, któ
re dzielą wydanie następnej książki
prof. Lazzariniego od daty ukazania
się pierwszego dzieła, cytowana opinia
doc. Płatka może być z pełnym uza
sadnieniem i przekonaniem odniesio
na również do pracy, której pragnie
my teraz poświęcić uwagę.
Lata, które dzielą ukazanie się obu
dzieł prof. Lazzariniego, przyniosły
dalszy istotny rozwój teorii i zasto
sowań geodezyjnych metod pomiarów
odkształceń. Ale też nowe dzieło
uwzględnia ten rozwój w stopniu tak
wysokim, że nadaje omawianej książ
ce piętno nowości, zgodnie z formal
nym jej potraktowaniem przez wy
dawcę. Prof. Lazzarini, twórca i fak
tyczny kierownik polskiej szkoły nau
kowej geodezyjnych pomiarów od
kształceń, szkoły postawionej na po
ziomie światowym i w poważnym
stopniu bezpośrednio decydującej o
tym poziomie, sam wniósł duży wkład
w rozwój tej specjalności, dlatego też
nie było mu trudno przekazać ten
rozwój w swym dziele tak kompe
tentnie i tak trafnie, jak to uczynił.
Nie uronił przy tym niczego spośród
tych treści, które ze względu na ich
podstawowe znaczenie dla specjalności
geodezyjnych pomiarów odkształceń
muszą być kanwą każdego współcze
snego dzieła z tego przedmiotu.
Nowa treść dzieła — nowa zarów
no pod względem merytorycznym jak
i formalnym — obejmuje głównie
dwa kierunki rozwojowe geodezyjnych
pomiarów odkształceń, a mianowicie
metody i techniki pomiarowe oraz
metody interpretacji wyników pomia
rów.
Książka podzielona jest na dwie
części.
Część pierwsza, obejmująca około
2/3 ogólnej objętości dzieła, poświęco
na jest wyznaczaniu przemieszczeń w
utrwalonych układach odniesienia. W
terminologii dotąd rozpowszechnionej
oznacza to wyznaczanie przemieszczeń
o charakterze bezwzględnym. Wielko
ści o takim charakterze mogą być, jak
wiadomo, wyznaczane tylko metoda
mi geodezyjnymi. Tylko metody geo
dezyjne pozwalają na jednoznaczną
lokalizację wyznaczanych przemiesz
czeń dla obszaru lub obiektu o do
wolnej wielkości i dzięki temu na
operowanie wyznaczonymi przemiesz
czeniami w interesujących konfigura
cjach geometrycznych. Słuszne jest
więc wyeksponowanie w książce tej

części, która determinuje geodezyjny
charakter całego dzieła.
Część druga książki obejmuje po
zostałą główną problematykę geode
zyjnych pomiarów odkształceń, a to:
zasady i metody pomiarów przemie
szczeń względnych, geodezyjną inter
pretację wyników wyznaczeń oraz za
stosowania metod geodezyjnych w ba
daniach odkształceń najbardziej re
prezentatywnych rodzajów budowli.
Pierwsza część książki podzielona
jest na działy, a te z kolei na roz
działy.
Dział pierwszy, złożony z siedmiu
rozdziałów, poświęcony jest zasadom
obliczania przemieszczeń na podsta
wie różnic okresowo mierzonych ele
mentów. Poszczególne rozdziały tego
działu mają treść następującą: Wia
domości podstawowe, Zasady oblicza
nia pionowych składowych przemie
szczeń na podstawie niwelacji geome
trycznej i trygonometrycznej, Zasady
wykorzystania sieci trygonometrycz
nych różnych typów do wyznaczania
poziomych składowych przemieszczeń,
Zasady obliczania poziomych przemie
szczeń punktów sieci pełnych i po
wierzchniowych,
Zasady
obliczania
poziomych przemieszczeń punktów sie
ci niepełnych, Wyznaczanie poziomych
przemieszczeń
punktów
badanego
obiektu na podstawie obserwacji kie
runków oraz Zasady obliczania prze
mieszczeń poziomych punktów sieci
liniowych i kątowo-liniowych.
Jak widać, już choćby z powyższe
go zestawienia tytułów rozdziałów,
pierwszy dział książki zawiera teorię
wyznaczania przemieszczeń bezwzględ
nych, tak poziomych jak i pionowych.
Teoria ta podana jest bardzo grun
townie i wyczerpująco i ma wyraźny
walor użyteczności. Szczególną uwagę
poświęcił Autor specyficznemu pro
blemowi przedmiotu dzieła, jakim jest
identyfikacja elementów określających
stały układ odniesienia. Zostały tu
wnikliwie przedstawione różne kon
cepcje i różne procedury identyfika
cji, zarówno te, których twórcą jest
Autor dzieła, jak też zaproponowane
przez innych specjalistów. Autor się
ga do najpoważniejszych i najnow
szych źródeł, między innymi do ma
teriałów międzynarodowego sympo
zjum FIG na temat geodezyjnych po
miarów odkształceń, odbytego w Kra
kowie w 1975 roku.
Dział drugi książki jest poświęcony
zagadnieniom technicznym i technolo
gicznym. Jego tytuł brzmi: Sieci po
miarowe,
obserwacje,
opracowanie
okresowych materiałów obserwacyj
nych. Składa się z pięciu rozdziałów
(od 8 do 12), których treść odpowiada
następującym ich tytułom: Projekto
wanie niektórych typów sieci. Utrwa
lanie punktów; Instrumenty i urzą
dzenia pomocnicze. Wykonanie obser
wacji; Opracowanie wyników pomia
rów przemieszczeń pionowych; Opra
cowanie wyników pomiarów przemie
szczeń poziomych oraz Przykłady zaSlosowania metod okresowego wyzna
czania przemieszczeń bezwzględnych.

Techniki i technologie uwzględnione
w tym dziale obejmują bezpośrednie
metody pomiarów’, tradycyjne instru
menty i urządzenia pomocnicze oraz
metody opracowania wyników pomia
rów, wykonanych tymi technikami. W
ostatnim rozdziale tego działu podane
są przykłady zastosowań, dotyczące w
układzie przedmiotowym budowli hy
drotechnicznych, kominów przemysło
wych i innych obiektów. Drugi dział
książki zamknięty jest zestawieniem
literatury do rozdziałów 1—12, zawie
rającym 75 pozycji.
Trzeci dział książki poświęcony jest
zastosowaniom nowych technik pomia
rowych do wyznaczania przemieszczeń
bezwzględnych.
Metoda
fotograme
tryczna wyznaczania przemieszczeń
jest treścią rozdziału 13, napisanego
przez dr Irminę Laudyn. W dwóch
następnych rozdziałach prof. Adam
Chrzanowski przedstawił zastoso
wanie instrumentów laserowych do
precyzyjnych pomiarów odkształceń
oraz precyzyjny dalmierz elektrooptyczny Mekometer ME 3000. W
ostatnim rozdziale (16) działu trzecie
go prof. Tadeusz Lazzarini przed
stawił dotychczasowe wyniki niektó
rych doświadczeń nad zastosowaniem
metod
wyznaczania
przemieszczeń
bezwzględnych, a prof. Jerzy G a ździcki
zaprezentował teoretyczną
analizę porównawczą dwóch warian
tów wyznaczania przemieszczeń: jako
funkcji różnic pomierzonych elemen
tów lub jako różnicy funkcji tych
elementów.
Drugą część dzieła otwiera rozdział
17, napisany przez prof. Wojciecha
Janusza i prof. Tadeusza L a z Za
rin i ego, zawierający opis przyrzą
dów i metod, stosowanych do okre
sowych
pomiarów
przemieszczeń
względnych.
W następnym (18) rozdziale przed;
stawił prof. W. Janusz zasady i
sposoby geodezyjnej, geometrycznej i
inżynierskiej interpretacji wyników
pomiarów odkształceń. W treści tego
rozdziału poświęcono słusznie główną
uwagę nowym koncepcjom z tej dzie
dziny, będącym dorobkiem ostatnich
lat polskiej szkoły naukowej badań
odkształceń (prace W. Janusza, Al.
Płatka i J. Czaji).
Prof. Zenon W ił u n, autor rozdzia
łu 19, omówił gruntownie zakres, za
sady i sposoby wykorzystania geode
zyjnych pomiarów przemieszczeń w
mechanice gruntów i fundamentowa
niu.
Autorem rozdziału 20 pt. Stosowa
nie pomiarów geodezyjnych w bada
niach konstrukcji budowlanych jest
nie żyjący już, niestety, prof. Bole
sław Mayzel.
Dzieło zamyka rozdział 21, opraco
wany przez prof. Zygmunta M i ku
ck i e g o, poświęcony badaniom —
wraz z interpretacją wyników — nie
których rodzajów obiektów hydro
technicznych. ze szczególnym uw'zględnieniem zapór wodnych.
Dokończenie na III okładce

